
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΕΝΤΕ
1973. Διαδηλωτές στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής

υπέρ του προέδρου. Παρά το κίνημα συμπαράστασης,
ωστόσο, η στρατιωτική συνωμοσία, εκμεταλλευόμενη 

την αποσταθεροποίηση και το κοινωνικό χάος, 
έστειλε στην εξουσία τον στρατηγό Πινοσέτ, 

σε μια στυγνή δικτατορία που κράτησε 18 χρόνια.
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ι Χιλιανοί που μου αρέσουν δεν κάνουν
ντοκιμαντέρ, κάνουν φίξιον. ο ένας ονομάζεται
αλεχάντρο Γιοντορόφσκι και έχει σκηνοθετήσει
δύο ταινιάρες, το Holy Mountain και το Santa
Sangre, κι έχει γράψει φοβερά σενάρια
επιστημονικής φαντασίας, κάποια από τα οποία τα
σχεδίασε ο Moebius. τον άλλον μου τον είχε
υποδείξει ο τορνές, ήταν ο Ραούλ Ρουίζ (πέθανε

πρόπερσι), το σινεμά του ήταν ένα κράμα μαγικού ρεαλισμού
με εθνογραφικές αναφορές – μια φορά στο Παλλάς είχαμε
πάθει πλάκα με την ταινία Η στέγη της φάλαινας και, μάλλον,
αδικεί τη δουλειά του το ότι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του
ήταν οι Τρεις κορόνες του ναύτη, που ήταν μόνο μαγικός
ρεαλισμός, τόσο κοντά δηλαδή στο κυρίαρχο ρεύμα της
λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας.
αλλά όπως έλεγε και ο Πάνος κουτρουμπούσης (νομίζω),
συγκίνηση μεν, συνείδηση δε. Γι’ αυτό με περιέργεια διάβασα
τα σχετικά με έναν άλλο Χιλιανό, τον Πατρίσιο Γκουσμάν.
Ντοκιμαντερίστας αυτός, ασχολήθηκε με το δράμα της
χώρας του – αρχίζοντας, με τη Μάχη της Χιλής, από τον
τρόπο με τον οποίο ανατράπηκε ένας πραγματικός
δημοκράτης μεταρρυθμιστής, ο σαλβαδόρ αλιέντε, για να
παραδοθεί η χώρα 18 χρόνια στην εξουσία της στυγνής,
ανελεύθερης, δολοφονικής χούντας του αουγκούστο
Πινοσέτ. μπήκα στο youtube και βρήκα τη Μάχη της Χιλής
και αρκετές άλλες. Για να διαπιστώσω ότι η μάχη της
τεκμηρίωσης είναι αδυσώπητη – και στο τέλος της δεν
ενεδρεύουν τα κλισέ μιας εύκολης στράτευσης, της
υιοθέτησης μιας οπτικής ενός στρατοπέδου. ο Πινοσέτ
μπορεί να ήταν ένας βάναυσος δολοφόνος, υποχείριο της
ιμπεριαλιστικής πολιτικής της αμερικής εκείνου του καιρού,
αλλά ένα τμήμα του συνδικαλισμού, μονοδιάστατου και
τυφλού στις διεκδικήσεις του (οι φορτηγατζήδες, π.χ., που

παρέλυσαν τη χώρα, λειτούργησαν ως παράγοντες
αποσταθεροποίησης), συνέβαλε στην εκτροπή.
ο Γκουσμάν είναι ένας επαναστάτης. από την πραγματικότητα
πήρε ό,τι εκείνη του παρείχε. εκείνος έβαλε τη μέθοδο, την
επιμονή, τη γνώση, την έρευνα και την προσπάθεια κατανόησης.
τα ντοκιμαντέρ του είναι στρατευμένα στην ανάγκη της
διείσδυσης σε βάθος, της κατανόησης των γεγονότων. Δεν
έβγαλε εύκολα συμπεράσματα. Δεν υποβάθμισε πτυχές της
πραγματικότητας. και κυρίως δεν ξεκίνησε να μοντάρει τις
εικόνες του πάνω σε προκάτ ιδεολογικές βεβαιότητες. Ίσως γι’
αυτό, ενώ έξω από τη χώρα του είναι αποδεκτότατος, στη Χιλή,
όπως ο ίδιος δηλώνει στη συνέντευξή του στις επόμενες
σελίδες, τον έχουνε γραμμένο. οι κοινωνίες δύσκολα
αποδέχονται ότι χρειάζεται να έλθουν αντιμέτωπες με τον ίδιο
τον κακό εαυτό τους για να γίνουν καλύτερες. Γι’ αυτό και εύκολα
εμπιστεύονται τους δημαγωγούς και τους κόλακες. Έτσι γίνεται
στη Χιλή. το ίδιο συμβαίνει και στην ελλάδα.
Γι’ αυτό χρειάζεται να βρείτε χρόνο να δείτε τις ταινίες του
Γκουσμάν. ουσιαστικός και πάντα μαχητικός, έχει ένα κέντρο:
πώς η ζωή θα γίνει καλύτερη, ουσιαστικότερη,
δημιουργικότερη. Ντοκιμαντερίστας ο ίδιος, υποκλίνεται στο
ρόλο των τεχνών και ευρύτερα της καλλιέργειας: «Ένα από τα
ελάχιστα όμορφα πράγματα που έχουμε σήμερα, σε μια εποχή
που η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη εντάσεις, είναι ο
απέραντος κόσμος των τεχνών», λέει, στο πλαίσιο της
συνέντευξης που μας παραχώρησε. «Το θέατρο, η μουσική, το
μπαλέτο, ο κινηματογράφος, το τσίρκο, τα μουσεία, η όπερα, το
καμπαρέ, είναι τα καλύτερα εφόδια που έχουμε στη διάθεσή μας
σήμερα για να απολαύσουμε τη ζωή, να διατηρήσουμε την ελπίδα
και την αισιοδοξία και, πάνω απ’ όλα, να καλλιεργήσουμε την
χαρά και την ευχαρίστηση».
καλλιέργεια, χαρά, ευχαρίστηση. ούτε βία ούτε μίσος ούτε
μηδενισμός ούτε εξουσία. κύριε Γκουσμάν, είστε πολύτιμος.

EDITORIAL
ο πολύτιμος Πατρίσιο Γκουσμάν

ο
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O διευθυντής σύνταξης, η αρχισυντάκτρια και οι συντάκτες της εφημερίδας
του Φεστιβάλ εργάζονται χωρίς αμοιβή.

ΠΕ ΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ ΕΝΤΡ ΙΚΗΣ  ΜΑΚ Ε ∆ΟΝΙΑΣ

του Ηλία κανέλλη
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αμερική, ειδικά για τους φτωχούς ανθρώπους, οι
οποίοι βλέπουν σ’  αυτή ένα σπουδαίο καταφύγιο,
ένα ευρύ πεδίο όπου μπορούν να ξεφύγουν από
την καταπίεση και συχνά από το θάνατο. Έχω σκη-
νοθετήσει δύο ταινίες με θέμα τη θρησκεία. Η μία
ονομάζεται Εν ονόματι του Κυρίου, και εστιάζει στο
πώς η καθολική εκκλησία της Χιλής έσωσε χιλιάδες
ανθρώπους από τις διώξεις της δικτατορίας Πινο-
σέτ. Η άλλη ταινία είναι Ο σταυρός του Νότου και
πρόκειται για την ιστορία της λατινικής αμερικής,
ειπωμένη από την οπτική της θρησκείας και της
πίστης, η οποία ξεκινά με τους προκολομβιανούς
μύθους και τελειώνει με την θεολογία της απε-
λευθέρωσης, μια θεολογία προοδευτική που είχε
έρθει σε ρήξη με τον Πάπα.

Ζείτε στην Ευρώπη, η οποία βιώνει την κρίση
σε όλα τα επίπεδα. Βλέπετε διέξοδο ή φοβάστε
για χειρότερα; 
είμαι απολύτως σίγουρος ότι η κρίση θα τεθεί υπό
έλεγχο στο μέλλον. 

Στο Νοσταλγώντας το φως επιχειρείτε κάτι δύ-
σκολο: συνδυάζετε την πολιτική, την ιστορία,
τη μνήμη, την αστρονομία και την αρχαιολογία,
με κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. Θα το
επιχειρούσατε νεότερος ή πιστεύετε πως με
την ωριμότητα ο κόσμος αποκτά νέες αναγνώ-
σεις; 
Όλα τα πράγματα συμβαίνουν στον καιρό τους.
Ωστόσο, σε καμιά ηλικία, δεν μπορεί να διασφα-
λίσει κανείς ότι είναι πιο εύκολη η καλλιτεχνική
δημιουργία. Πάντοτε είναι κάτι δύσκολο. Δεν
υπάρχει ευκολία στη δημιουργία. το ντοκιμαντέρ
Νοσταλγώντας το φως απορρίφθηκε από 17 τηλε-
οπτικούς σταθμούς παγκοσμίως, ενώ δεν είχε την
κρατική στήριξη της Χιλής. κανείς δεν μας βοή-
θησε στην παραγωγή της ταινίας, διότι οι κρατικοί
υπάλληλοι δεν καταλαβαίνουν, λόγω του γενικό-
τερου πλαισίου κανονισμών, τα έργα που ξεφεύ-
γουν από τον κανόνα, από τα συνηθισμένα. «τι εί-
δους... σούπα ετοιμάζετε κύριε Γκουσμάν,
ανακατεύοντας την αστρονομία, τους ομαδικούς
τάφους, την αρχαιολογία και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα;», μου έλεγαν οι ίδιοι.

Διδάσκετε ντοκιμαντέρ σε νέα παιδιά. Υπάρχει
κάτι που δεν αμελείτε ποτέ να τους πείτε;
το ντοκιμαντέρ είναι ένα υπέροχο κινηματογρα-
φικό είδος. είναι ένα είδος ποίησης. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε, ωστόσο, ότι έχει την τάση να είναι
ανατρεπτικό, ότι δεν διανέμεται όπως θα έπρεπε
και ότι είναι ανεπαρκώς αμειβόμενο. 

Έχετε πει, με αφορμή τη Μάχη της Χιλής, πως
αντιληφθήκατε σ’ όλη της τη διάσταση την αό-
ρατη πραγματικότητα, αυτήν που κρύβεται
πίσω από όσα συμβαίνουν μπροστά στα μάτια
μας. Πόσο δύσκολο ήταν για σας να κινηματο-
γραφήσετε αυτόν τον κόσμο;
Δεν είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο. απλώς απαι-
τεί να είσαι προσεκτικός με όσα συμβαίνουν. Για
παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης
του αλιέντε, οι εργάτες ενίοτε μπλόκαραν τους
δρόμους, με σκοπό να τραβήξουν την προσοχή
για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. τότε, εμφανί-
ζονταν τα τηλεοπτικά κανάλια, οι δημοσιογράφοι
και η αστυνομία. αυτό ήταν ένα «ορατό» γεγονός.
Όμως, γιατί συνέβαινε; Ποιες ήταν οι αιτίες του;
Βεβαίως, για εβδομάδες ή κάποιες φορές ακόμη
και για μήνες, οι εργάτες πραγματοποιούσαν συ-
νεδριάσεις, συζητούσαν και οργάνωναν συνελεύ-
σεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ωστόσο,
κανείς δεν κινηματογράφησε αυτό το γεγονός.
κανένα μέσο ενημέρωσης δεν κατέγραψε το πώς
γεννήθηκε η σύγκρουση. αυτό λοιπόν είναι ένα
«αόρατο» γεγονός. Για να το καταγράψει κανείς,
πρέπει να είναι «κολλημένος» με την πραγματικό-
τητα. 

Κατά πόσο ταμπού παραμένει στη Χιλή η ανα-
φορά στο έργο του Αλιέντε, ο θάνατός του και
όσα ακολούθησαν;
Όταν μια χώρα δεν επεξεργάζεται την ιστορική
της μνήμη, γεμίζει με περιοχές που μένουν ανέγ-
γιχτες, γεμίζει με ταμπού, ακριβώς όπως συμβαίνει
και σε ορισμένες οικογένειες που δεν μπορούν να
μιλήσουν ανοιχτά για όλα τους τα προβλήματα.
αυτό δημιουργεί εμπόδια στην καθημερινή συ-
νύπαρξη... στη Χιλή, κατά τη διάρκεια των 18 ετών
της δικτατορίας, το κύριο μέσο πληροφόρησης
της χώρας, η εφημερίδα El Mercurio, έγραφε ότι ο
αλιέντε ήταν «ανίδεος, επιπόλαιος, αλκοολικός και
γυναικάς» και πολλά άλλα πράγματα, ακόμη χει-
ρότερα. Έπειτα, αρνήθηκε την ύπαρξη των βασα-
νιστηρίων και των εξαφανισμένων. Όταν τελικά
εγκαθιδρύθηκε η δημοκρατία, η El Mercurio ποτέ
δεν αρνήθηκε ό,τι είχε ήδη γράψει. Ποτέ δεν ζή-
τησε συγνώμη. καμία κυβέρνηση δεν την υπο-
χρέωσε να το κάνει. ούτε οι στρατιωτικοί αποκά-
λυψαν ποτέ πού είναι οι 2.000 εξαφανισμένοι. Δεν
έχει ακόμη περάσει από δίκη το 60% των περι-
πτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; μια χώρα σε
καταστολή, όπως εκείνες οι οικογένειες που δεν
μπορούν να μιλήσουν ξεκάθαρα γιατί δεν θέλουν
να γνωρίζουν την ιστορία τους. 

Πιστεύετε ότι η ιστορική μνήμη μπορεί να μας
αποτρέψει από τα ίδια λάθη;
το πρόβλημα είναι ότι το έργο μου δεν διαδόθηκε
ποτέ μαζικά στη Χιλή. κανένα τηλεοπτικό κανάλι
δεν αγόρασε καμία από τις ταινίες μου, εκτός από
την τελευταία. καμιά πανεπιστημιακή σχολή δεν
αγόρασε τις ταινίες μου, επίσης. το ίδιο και η Δη-
μόσια εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά ούτε και το νεο-
συσταθέν μουσείο μνήμης. Η ταινία Η μάχη της
Χιλής, για παράδειγμα, δεν διανεμήθηκε ποτέ
στους κινηματογράφους, ούτε και σε DVD. αυτό
που θέλω να πω, είναι ότι οι μεταβατικές κυβερ-
νήσεις στη Χιλή δεν ενδιαφέρονται να εμβαθύ-
νουν στο θέμα της μνήμης, πόσο μάλλον να δι-
δαχθούν από αυτό. 

Όταν μιλάμε για ντοκιμαντέρ, συχνά αναφε-
ρόμαστε ταυτόχρονα στην «αλήθεια» και στην
«πραγματικότητα». Είναι αυτές οι σωστές λέ-
ξεις; 
το ντοκιμαντέρ ποτέ δεν υπήρξε πιστό αντίγραφο
της πραγματικότητας, ήταν περισσότερο μια ερ-
μηνεία της, διά χειρός ενός δημιουργού, ενός σκη-
νοθέτη, ενός κατασκευαστή νοημάτων. από την
εποχή του Φλάερτι μέχρι σήμερα, το ντοκιμαντέρ
δεν υπήρξε ένας καθαρός καθρέφτης της πραγ-
ματικότητας, αλλά η ερμηνεία μέσα από την οποία
ένας δημιουργός γίνεται βαθιά υποκειμενικός.

Έχετε αφιερωθεί στο ντοκιμαντέρ. Είχατε ποτέ
το δίλημμα για το εάν η μυθοπλασία θα εξυ-
πηρετούσε καλύτερα το όραμά σας για μια ται-
νία;
μου αρέσει πολύ να βλέπω ταινίες μυθοπλασίας.
Ωστόσο, δεν με ενδιαφέρει πολύ ως δημιουργό.
Προτιμώ τις μικρές ομάδες των τριών ατόμων και
την οικειότητα που διασφαλίζει το ντοκιμαντέρ
ως κινηματογραφικό είδος. το ντοκιμαντέρ είναι
η «μουσική δωματίου» του σινεμά. Ένα πιάνο δεν
μπορεί να ακουστεί σ’ ένα μεγάλο στάδιο. Ένα
κουαρτέτο εγχόρδων δεν γίνεται σωστά αντιληπτό
σε ένα γυμναστήριο. το ντοκιμαντέρ προσελκύει
ένα μικρότερο κοινό, αλλά πιο επιδραστικό. στην
καριέρα μου έχω γυρίσει μόνο μια ταινία μυθο-
πλασίας, η οποία και ήταν παταγώδης αποτυχία,
παρόλο που στη σχολή κινηματογράφου έμαθα
να σκηνοθετώ ηθοποιούς και να σχεδιάζω την
κάθε σκηνή.

Στην ταινία Ο Σταυρός του Νότου θίγετε θέματα
θρησκείας και θρησκευτικότητας. Ποια είναι
η σχέση σας με τη θρησκεία;
Η θρησκεία έχει τεράστια σημασία στη λατινική
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«Όταν μια
χώρα δεν
επεξεργάζεται
την ιστορική
της μνήμη,
γεμίζει με
περιοχές που
μένουν
ανέγγιχτες,
γεμίζει με
ταμπού,
ακριβώς όπως
συμβαίνει και
σε ορισμένες
οικογένειες
που δεν
μπορούν να
μιλήσουν
ανοιχτά για
όλα τους τα
προβλήματα.» 

κάπου ανάμεσα στην ηθογραφία και στο στοχασμό, στην αγιογραφία και στην καταγγελία, στο χρονογράφημα και στο δοκίμιο, τα
ντοκιμαντέρ του σημαντικότερου εν ζωή Χιλιανού σκηνοθέτη ξαναφέρνουν στο προσκήνιο εικόνες από την πολιτική ζωή μιας χώρας

που επηρέασαν και τη δική μας πριν από δεκαετίες. 

συνέντευξη στην Δήμητρα Νικολοπούλου
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ΠΟΡΤΡεΤΑ αΝθΡΩΠΙΝεσ ΔΙαΔΡομεσ 

ΜΟΝΤεΡΝΟΣ, 
ΣΑΝ ΘεΟΣ

ΣΑΓΡΑδΑ – ΤΟ ΜΥΣΤηΡΙΟ ΤηΣ δηΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Στέφαν Χάουπτ

ΣΑΓΡΑδΑ – ΤΟ ΜΥΣΤηΡΙΟ ΤηΣ δηΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Στέφαν Χάουπτ

Η αρχιτεκτονική ως λατρεία του υπερβατικού και της ένωσης με τον Θεό. Η προσπάθεια κατανόησης της δημιουργικής ιδιοσυγ-
κρασίας μιας διάσημης πιανίστριας που τυχαίνει να είναι η μητέρα της σκηνοθέτριας. Ένα πρόσωπο που έπαιξε σημαντικό
πολιτικό ρόλο στην ταραγμένη Αφρική, που αναζητεί την πρόοδο, την πολιτική σταθερότητα, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα.
Εικόνες από έναν σύνθετο κόσμο.

Για ποιους λόγους επιλέξατε τη Σα-
γράδα Φαμίλια; 
επισκέφτηκα για πρώτη φορά τη σα-
γράδα Φαμίλια τον Δεκέμβριο του 2007.
Ήταν η ώρα που έκλεινε το εργοτάξιο,
σκοτείνιαζε στον κυρίως ναό και, επιτέ-
λους, δεν υπήρχαν καθόλου τουρίστες,
παρά μόνο εργάτες που γελούσαν και
κάπνιζαν, καθώς κι ένα ραδιόφωνο που
έπαιζε στο βάθος, σε αντίστιξη με μια
πινακίδα που έγραφε «Παρακαλώ ησυ-
χία». Βρισκόμουν στο εργοτάξιο ενός
καθεδρικού ναού, νιώθοντας κάπως σαν
να είχα γυρίσει εκατοντάδες χρόνια
πίσω στο χρόνο, ενώ την ίδια στιγμή
ήμουν στο κέντρο μιας μεγάλης, μον-
τέρνας, θορυβώδους πόλης: αυτού του
είδους ο αναχρονισμός με κέντρισε, εμ-
πνέοντάς με για την ταινία. 

Τι συμβολίζει για σας η Σαγράδα

Φαμίλια, πέραν του ότι είναι ένα διε-
θνές μνημείο;
με γοήτευσε το ότι δούλευαν πολλοί
μαζί, ως ομάδα, για κάτι που, προφα-
νώς, τους ξεπερνά. αυτή η κοινή, συλ-
λογική έμπνευση με άγγιξε βαθιά. ο
Ιάπωνας γλύπτης ετσούρο σότο (σ.σ.
φιλοτεχνεί σήμερα τα γλυπτά του
ναού) το αποδίδει ως εξής: «Ένιωσα
έντονη ανάγκη να ανακαλύψω ποιος
είμαι και ποιος είναι ο σκοπός μου, μια
ακατανίκητη έλξη για την πέτρα. Ίσως
να με γοήτευσε γιατί ήταν μυστικι-
στική, μυστηριώδης, ισχυρή. Ξεκίνησα
ένα ταξίδι αναζήτησης της πέτρας,
αλλά ταυτόχρονα και αναζήτησης του
εαυτού μου, τι να κάνω». Ίσως η κατα-
σκευή της σαγράδα Φαμίλια δεν έχει
να κάνει ακριβώς με το κτίσιμο ενός
ναού, αλλά με την αναζήτηση του εαυ-
τού μας και της ανθρωπότητας. 

Υπάρχουν αναλογίες μεταξύ σινεμά
και αρχιτεκτονικής;
Όταν κάνω ένα ντοκιμαντέρ, επιτρέπω
στον εαυτό μου την πολυτέλεια του
χρόνου. Παρατηρώ τι συμβαίνει αργά,
για να το εμπεδώσω. Για το ντοκιμαν-
τέρ Σαγράδα, συγκέντρωσα περίπου
90 ώρες κινηματογραφημένο υλικό.
το «κτίσιμο» της ταινίας ξεκίνησε στο
μοντάζ, πάλι με την πιθανότητα «δο-
κιμής και λάθους», ενώ ταυτόχρονα
αναζητούσα λύσεις, δοκιμάζοντας και
τσεκάροντας διαρκώς. στην αρχιτε-
κτονική, λόγω της υλικότητας της συγ-
κεκριμένης τέχνης, η ανάλογη διαδι-
κασία της δόμησης του έργου πρέπει
να υλοποιείται σε ένα πολύ πιο
πρώιμο στάδιο, ενώ δηλαδή διαμορ-
φώνονται οι μακέτες και τα σχέδια –
προτού αρχίσει η πραγματική κατα-
σκευή του έργου. 

Η σαγκράδα Φαμίλια (Βασιλική και
εξαγνιστική εκκλησία της αγίας
οικογένειας) είναι ένας
ανολοκλήρωτος ναός στην καρδιά
της Βαρκελώνης, το magnum opus
του καταλανού αρχιτέκτονα αντόνι
Γκαουντί (1852-1926), που
συνδυάζει γοτθικά στοιχεία με
φόρμες του μοντερνισμού. 
ο «αρχιτέκτονας του θεού»
προσεγγίζεται από έναν ελβετό
σκηνοθέτη που κάνει και ταινίες
μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.  

συνέντευξη στην Αλεξάνδρα Κόλια
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Η κόρη δύο θρυλικών σολίστ του κλασικού
πιάνου, της μάρτα Άργκεριτς και του στίβεν
κοβάσεβιτς, χρησιμοποιεί την κάμερα για να
μιλήσει για τη σχέση της με την οικογένειά της, με
μια διάθεση αμφισημίας που υπαινίσσεται και ο
πρωτότυπος τίτλος της ταινίας: Βloody daughter
φωνάζει τη στεφανί ο πατέρας της, για να την
ξεχωρίσει απ’ τα υπόλοιπα παιδιά του, το μόνο
κορίτσι με το οποίο τον ενώνουν δεσμοί αίματος
– αλλά οι αγγλομαθείς θα γνωρίζουν πως όταν σε
αποκαλούν «bloody», σου δίνουν ευχή και κατάρα.

συνέντευξη στη Λίλυ Παπαγιάννη

Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να γυρίσετε μια ταινία
για τη μητέρα και την οικογένειά σας;
Ήταν ταυτόχρονα εξαιρετικά εύκολο και εξαιρετικά δύ-
σκολο. εύκολο, γιατί δεν είχα κανένα πρόβλημα πρόσβασης
και όλοι δέχτηκαν αμέσως να τους κινηματογραφήσω –
υπήρχαν φυσικά στιγμές έντασης, αλλά τίποτα το αξεπέ-
ραστο. Η βασική δυσκολία είχε να κάνει με το να σιγου-
ρευτώ πως οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην ταινία
συμπίπτουν μ’  αυτούς που εγώ γνωρίζω στην καθημερινή
ζωή. Όσο πιο καλά ξέρεις κάποιον, τόσο περισσότερες πο-
λυπλοκότητες βλέπεις σ’ αυτόν, ενώ μια ταινία εξ ορισμού
απλουστεύει τα πράγματα. Δεν θες οι χαρακτήρες να φαί-
νονται σαν καρικατούρες, αλλά ούτε να χάσεις τις ενδιαφέ-
ρουσες αντιθέσεις που τους προσδιορίζουν. 

Ανακαλύψατε νέα πράγματα για τη σχέση σας με τη μη-

τέρα σας κάνοντας την ταινία; 
Η κάμερα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αποκτήσεις
μια απόσταση και να επικεντρωθείς στα ουσιώδη, και αναγ-
καστικά βγαίνεις αλλαγμένος από την εμπειρία αυτή. το
συναίσθημα που νιώθω  μετά από όλο αυτό είναι ότι ανα-
κάλυψα κάποιες χαμένες συνδέσεις, ήρθαν στο φως κάποια
πράγματα που ήταν εν μέρει κρυμμένα.

Θέσατε κάποια όρια σε σχέση με αυτά που θέλατε να εξε-
ρευνήσετε στην ταινία επειδή αφορά την οικογένειά σας;  
Δεν είχα κάτι τέτοιο στο μυαλό μου όταν έκανα την ταινία.
Ήθελα να είναι ειλικρινής και προσωπική, αλλά και συγ-

κρατημένη. Η μητέρα μου είναι μυστηριώδης χαρακτήρας
και δεν ήθελα να διαλύσω αυτή την αίσθηση του μυστηρίου
– μάλλον δεν θα τα είχα καταφέρει και να το ήθελα! Ό,τι
δείχνουμε στην ταινία το κάνουμε για να καταλάβει κανείς
καλύτερα τους χαρακτήρες, όχι απλώς για να πάρει πληρο-
φορίες. 

Η μουσική τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σας; 
μεγάλωσα μέσα στη μουσική και είναι μάλλον η τέχνη που
με αγγίζει περισσότερο. Νιώθω σαν στο σπίτι μου όταν
ακούω μουσική δωματίου. ο μπετόβεν είναι για μένα κάτι
σαν ηλικιωμένος θείος!

Η Άνω Βόλτα, χώρα της ηπειρωτικής Δυτικής
αφρικής, πρώην γαλλική αποικία, μετονομάστηκε
σε μπουρκίνα Φάσο (Χώρα των Έντιμων
ανθρώπων) το 1984, από τον πρόεδρο τόμας
σανκάρα, ο οποίος είχε ανέλθει στην εξουσία
πραξικοπηματικά, στο όνομα της κοινωνικής
επανάστασης και της δικαιοσύνης, και ο οποίος,
αργότερα, δολοφονήθηκε από πολιτικούς
αντιπάλους του. Δυο ταξίδια του στη χώρα, το
1985 και το 1987, έδωσαν το υλικό στο ελβετό
ντοκιμαντερίστα κριστόφ κουπελέν, ο οποίος
φιλοτέχνησε το πορτρέτο του σανκάρα. ο
κουπελέν προσεγγίζει τον ηγέτη της χώρας (ο
οποίος εισηγήθηκε τη στάση πληρωμών στους
πιστωτές της χώρας του) ως «κάποιον που
επιχείρησε να πάρει το πεπρωμένο του στα χέρια
του, σε μια ορισμένη ιστορική στιγμή». 

συνέντευξη στην Αλεξάνδρα Κόλια

Θεωρείτε τον Τόμας Σανκάρα μεταρρυθμιστή προς
όφελος του λαού. Πώς συνάγετε αυτό το συμπέρασμα;
Δεν γνωρίζω κάποιον πολιτικό ηγέτη τόσο τολμηρό όσο ο
σανκάρα στην αφρική και στον κόσμο, σήμερα. ο πρό-
εδρος σανκάρα ήταν πραγματικά μοναδικός στο είδος του,
απόλυτα αυθεντικός και ασυμβίβαστος. Ωστόσο, οι καιροί
έχουν αλλάξει κι είναι δύσκολο να κάανει κανείς συγκρίσεις.
Ό,τι χθες θεωρούνταν ρεαλιστικά τολμηρό, σήμερα δεν
είναι υποχρεωτικά το ίδιο. Πρόσφατα, στην ελβετία, ένα
από τα δημοψηφίσματα που διεξάγονται αποφάσισε της
περικοπή των «χρυσών αλεξίπτωτων», δηλαδή των αστρο-
νομικών μισθών των διευθυντικών στελεχών της χώρας.
αλλά αυτό δεν είναι αληθινή επανάσταση.  

«Το χρέος δεν μπορεί να ξεπληρωθεί – πρώτα απ’ όλα
επειδή, αν δεν πληρώσουμε, οι πιστωτές μας δεν θα
πεθάνουν από την πείνα. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό.
Αλλά αν πληρώσουμε, θα πεθάνουμε εμείς από την
πείνα. Να είστε και για αυτό σίγουροι»: η συγκεκρι-
μένη θέση του Τόμας Σανκάρα έχει αντιστοιχίες, νο-
μίζετε, στη σύγχρονη ευρωπϊκή κρίση, ειδικά για χώ-
ρες όπως η Ελλάδα;
Νομίζω ότι αυτή η ομιλία του σανκάρα στην αντίς αμ-
πέμπα της αιθιοπίας με τίτλο «Ένα ενωμένο μέτωπο
κατά του χρέους» τον Ιούλιο του 1987, μπορεί να έχει
ξεχωριστή απήχηση στην ελλάδα, δεδομένης της πα-
ρούσας κατάστασης. το δικό μου ερώτημα είναι το εξής:
«θα τολμήσει η ελλάδα στο κοντινό μέλλον να πει “όχι
στο χρέος’’;».

Ως πολιτικός, ο Σανκάρα ήρθε αντιμέτωπος με πολλά
εμπόδια στο δρόμο του. Εσείς, ως ανεξάρτητος κινη-
ματογραφιστής, τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε
γυρίζοντας το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ; 
το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να συλλέξω αρχειακό υλικό
για τον σανκάρα και την επανάστασή του. το 2010 συνει-
δητοποίησα ότι είχα συγκεντρώσει ικανοποιητικό σύνολο
δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων για να επιχειρήσω να κάνω
μια ταινία – να σημειώσω επίσης ότι αναζητούσα αρχεία
για τον σανκάρα ήδη από τη δολοφονία του, το 1987. τότε
λοιπόν, η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα ήταν να δουλέψω
μόνος μου και να κάνω ο ίδιος και την παραγωγή, μέχρι τη
διανομή. τώρα, το πιο περίπλοκο όλων είναι να προβάλλω
την ταινία και στην μπουρκίνα Φάσο: μετά από τρεις από-
πειρες, κανείς δεν μπορεί ή δεν θέλει να το κάνει! 

ΣΤΑΣη ΠΛηΡΩΜΩΝ

ΛΟΧΑΓOΣ ΤOΜΑΣ ΣΑΝΚAΡΑ
Κριστόφ Κουπελέν

ΛΟΧΑΓOΣ ΤOΜΑΣ ΣΑΝΚAΡΑ
Κριστόφ Κουπελέν

ΠΑΛΙΟΚΟΡΙΤΣΟ
Στεφανί Άργκεριτς

ΟΛΑ ΓΙΑ Τη ΜηΤεΡΑ ΤηΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠεΡΙΒαλλοΝ 
Ένας γέρος κυνηγός καρχαριών. Ένα φράγμα που αλλάζει μια χώρα. Δυο ιστορίες για τον άνθρωπο και τη σχέση του με το περι-
βάλλον – που πάντα είναι σχέση πολιτική. Συνεντεύξεις στον Θάνο Σταυρόπουλο

στην κένυα, αποκαλούν ουαβούμπα «αυτούς
που μυρίζουν ψάρι». Η ιστορία του μασούντ,
ενός ηλικιωμένου ψαρά που λέει κάθε μέρα
πως την επομένη θα πιάσει ολομόναχος έναν
μεγάλο καρχαρία, αποπνέει το άρωμα μιας
ηπείρου που παραμένει στα όρια του μύθου
για τις χώρες της Δύσης και βρίθει εξωτικών
μορφών και ονειροφαντασιών.

Περάσατε τα παιδικά σας χρόνια στην Κένυα. Γνω-
ρίσατε τότε έναν σχεδόν μεταφυσικό κόσμο. Σε ποιο
βαθμό μεταφέρετε στοιχεία αυτού του κόσμου «των
πνευμάτων» στην ενήλικη ζωή σας; 
μεγάλωσα στην νότια ακτή της κένυα –η παιδική μου ηλικία
ήταν συναρπαστική. Νησιωτικά  τοπία, κοραλλιογενείς ακτές,
μαγγρόβια δάση με πληθώρα ζώων και θαλάσσιων όντων,
αποτέλεσαν μεγάλη πηγή έμπνευσης για μένα. τότε, οι άν-
θρωποι εκεί μού φαίνονταν πως ζούσαν σε αρμονία με τη
φύση, και ειδικά με τη θάλασσα. θυμάμαι τους ντόπιους να
μου λένε ιστορίες για τους κόσμους των πνευμάτων, ένα εί-
δος θρησκείας που χάνεται σταδιακά, αφού οι θρησκείες
από τη Δύση και τη μέση ανατολή κερδίζουν συνεχώς έδα-
φος. Όταν επέστρεψα στα νησιά για να κάνω έρευνα για
την ταινία, ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι εμπνεόνταν τις
ιστορίες τους από τα θαύματα του περιβάλλοντός τους με
ενέπνευσε περισσότερο από οτιδήποτε. 

«Κάτω από κάθε πέτρα, μπορεί να κρύβεται κάτι εξαιρε-
τικό», αναφέρετε. Πώς ξέρατε κάτω από ποια πέτρα κρυ-
βόταν αυτός ο γέρος ψαράς που πάλευε με γιγάντιους
καρχαρίες, έχοντας για μοναδικό όπλο τα χέρια του; 

Όταν έκανα την έρευνά μου, ταξίδεψα κατά μήκος της
ακτογραμμής της χώρας, και μίλησα με κάθε γέροντα
ψαρά. Έψαχνα για έναν ντόπιο ήρωα που είχε πολεμήσει
με θαλάσσια τέρατα – αυτή ήταν μια ιστορία που νόμιζα
ότι είχα ακούσει σαν παιδί. Δυστυχώς, όμως, δεν βρέθηκε
κανείς. Ωστόσο, οι ψαράδες μού έλεγαν να πάω να δω
έναν γέρο κυνηγό καρχαριών. Όπως αποδείχθηκε, ήταν ο
τελευταίος που κυνηγούσε ακόμη καρχαρίες. Όταν συνάν-
τησα τον μασούντ, άκουσα τις περιπέτειές του, στις οποίες
πάλευε ολομόναχος με καρχαρίες μεγαλύτερους από τη
βάρκα του. ενθουσιαζόταν καθώς τα θυμόταν όλα αυτά,
και η διαπεραστική φωνή του με συνέπαιρνε και μένα. Πέ-
ρασα αρκετές εβδομάδες συνοδεύοντάς τον στο ψάρεμα,
και διαπίστωσα ότι ήταν μοναδικός στο είδος του. Περή-
φανος, πεισματάρης και κυκλοθυμικός, αλλά με ευαίσθητο

βλέμμα και μια ξεχωριστή, βαθιά κατανόηση για τη θά-
λασσα. 

Θεωρείτε ότι ο Μασούντ είναι ένας από τους τελευταίους
του «είδους» του, όπως λέτε; Ποιος θα κρατήσει ζωντα-
νές τις ηρωικές ιστορίες και την πάλη με τον κόσμο των
πνευμάτων, όταν αυτός χαθεί; Ποιος θα ακολουθήσει τα
βήματα αυτής της παράδοσης;
Ναι, φαίνεται να είναι ένας από τους τελευταίους του είδους
του και ανησυχώ ότι η κουλτούρα μέσα στην οποία μεγά-
λωσε αυτός, και τόσοι άλλοι από τη γενιά του, θα εξαφανιστεί
οριστικά στην κένυα. Ίσως στα νησιά στα ανοιχτά της ταν-
ζανίας, εκεί όπου δεν βλέπουν τον εκμοντερνισμό με καλό
μάτι, ίσως εκεί να επιβιώσουν στοιχεία της κουλτούρας αυτής
και στις επόμενες γενιές. 

μετά από την ιστορία του Μπιλάλ, ενός τρίχρονου
παιδιού που μεγαλώνει στην καλκούτα, ο Ινδός
σκηνοθέτης σόουραβ σάρανγκι, με πτυχίο
γεωλογίας, στρέφει το ενδιαφέρον του σε έναν
έφηβο που για ζήσει κάνει λαθρεμπόριο ρυζιού απ’
την Ινδία στο μπαγκλαντές ενώ ετοιμάζεται να
εποικήσει ένα νησί που σχηματίστηκε πριν από
μερικά χρόνια μέσα στον ποταμό Γάγγη, στο
φυσικό σύνορο ανάμεσα στα δύο κράτη. 

Τα σχέδια ανάπτυξης υποτίθεται πως πρέπει να καλύ-
πτουν τις ανάγκες όλων. Είναι έτσι;
Η ιδέα της ανάπτυξης είναι σχετική και αλλάζει με το χρόνο
ως προς την οπτική αλλά και τη λειτουργικότητα. Η βρετανική
διοίκηση, π.χ., σχεδίασε ένα φράγμα, μια ανάσχεση στη ροή
του Γάγγη όταν η Ινδία και το μπαγκλαντές ήταν η ίδια χώρα,
κι εξυπηρετούσε τον απόπλου προς το λιμάνι της καλκούτα.
οι λόγοι γι’ αυτό ήταν προφανείς: για να συνεχιστεί απρό-
σκοπτα το ναυτικό εμπόριο μεταξύ της βρετανικής αυτο-
κρατορίας με τις ανατολικές Ινδίες. το σχέδιο άλλαξε αφότου
έφυγαν. το ανεξάρτητο πλέον ινδικό κράτος, πάντα διασπα-
σμένο από την ποικιλία των γλωσσών και των πολιτισμικών
διαφορών, ανακήρυξε το έργο ως «αναπτυξιακό» για τη νέα
Ινδία. Έτσι έγινε ένα φράγμα με πολλές χρήσεις και μακρό-
πνοο όραμα: δρόμοι και σιδηροδρομικές μεταφορές, άρ-
δευση και προώθηση υδάτων σ’ ένα καινούργιο εργοστάσιο
παραγωγής ενέργειας, καθώς και διάσωση του λιμανιού της

καλκούτας. εγώ κάπου εκεί γεννήθηκα και διάβαζα για αυτά
όταν ήμουν παιδί στα βιβλία ιστορίας. Έτσι υπήρξα μάρτυρας
αυτών των προφανών αντιφάσεων. εντωμεταξύ, πέρασαν
μερικές δεκαετίες. από μία, η ερώτησή σας είναι τεχνικής
και επιστημονικής φύσης, από την άλλη είναι πολιτική. εγώ
προτίμησα να ξεκινήσω την ταινία με ένα πολιτικό θέμα και
να το πάω παραπέρα. με ρωτάτε κάτι που μπορεί να έχει
μια άμεση απάντηση. το ίδιο κάνω και εγώ. ακόμα και μετά
από τόσα χρόνια, οι ίδιες ερωτήσεις παραμένουν.

Έχετε κρατήσει επαφή με τον Σόφικουλ ή τον Ρούμπελ
από τότε που τελειώσατε τα γυρίσματα; Ασχολούνται
ακόμα με το ίδιο εμπόριο;
Ναι, εντατικά! ο Ρούμπελ άφησε τις σπουδές του, όπως λέει
και στην ταινία. τώρα δουλεύει σ’ ένα εστιατόριο μακριά
απ’ το τσαρ. συγκεκριμένα 2.500 χιλιόμετρα νότια, στην κε-
ράλα, και κατάφερε να καλύψει όλο το ποσό της προίκας
της αδερφής του. ο σόφικουλ παραμένει πάνω-κάτω στη
ίδια κατάσταση. 

ΥδΑΤΙΝη ΜεΘΟΡΙΟΣ

ΤΣΑΡ... ΤΟ ΝηΣΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Σόουραβ Σάρανγκι

ΤΣΑΡ... ΤΟ ΝηΣΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Σόουραβ Σάρανγκι

ΟΥΑΒΟΥΜΠΑ
Γερούν φαν Φέλζεν

O ΓεΡΟΣ ΚΑΙ η ΘΑΛΑΣΣΑ



ΜΙΚΡεΣ αΦΗΓΗσεΙσ 

Ιστορίες από την καθημερινότητα των ανθρώπων, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν τη ζωή τους, να κάνουν καλύτερες και
ουσιαστικότερες τις κοινωνίες όπου ζουν (ή αναγκάζονται να ζήσουν), να ανακαλύψουν κρυφά και λιγότερο κρυφά νοήματα που
δίνουν κίνητρο για να ζεις και να προχωρείς. Άνθρωποι που διεκδικούν, χάνουν και κερδίζουν, αλλάζουν τον κόσμο...

εΠΑΓΓεΛΜΑ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΣ

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΓΙΝεΙ ΓΚΟΥΡΚΑ
Κεσάνγκ Τσετέν

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το
θέμα των φυλακών στο Πέρα απ’ το Βρί-
τσεν;
Όταν ήμουν νεότερος, είχα δουλέψει ως εθε-
λοντής σε μια φυλακή για νέους στο Βρίτσεν
και, κατά τη διάρκεια της εργασίας μου, είχα
διαβάσει στατιστικές για την επανένταξη, οι
οποίες υποστήριζαν πως το 80% των φυλα-
κισμένων επιστρέφουν στη φυλακή μετά την
απελευθέρωσή τους. Δεν μπορούσα να πι-

στέψω πόσο υψηλό ήταν αυτό το νούμερο,
κι έτσι αποφάσισα να κινηματογραφήσω
τους 3 πρωταγωνιστές μου για 3 χρόνια και
αν δω από κοντά πώς ήταν για εκείνους η
διαδικασία της επανένταξης.

Πώς διαμορφώθηκε η σχέση σας με τους
πρωταγωνιστές αυτά τα τρία χρόνια; 
αρχικά είχα το πλεονέκτημα ότι είχα δουλέ-
ψει δίπλα τους. επίσης, όσο βρίσκονταν

μέσα, ήταν ενδιαφέρον για αυτούς να συμ-
μετέχουν, καθώς αυτό έσπαγε λίγο τη ρου-
τίνα της φυλακής. Η σχέση μεταξύ μας δο-
κιμάστηκε μετά το τέλος της ποινής, όταν
επέστρεψαν στον έξω κόσμο – ένας από
τους τρεις για κάποιο διάστημα ξέκοψε γιατί
είχε πολλά προβλήματα, αλλά τελικά ξανα-
βρεθήκαμε. τελικά, όμως, επειδή ήμασταν
μαζί τρία χρόνια, οι σχέσεις μας έγιναν πολύ
έντονες και κοντινές. μας δέχτηκαν ακόμα
και σε στιγμές βαθιών προσωπικών κρίσεων
ή ακόμα και όταν εμπλέκονταν σε παράνο-
μες δραστηριότητες.

Τι αντιθέσεις ανακαλύψατε παρατη-
ρώντας τους;
Φυσικά είδαμε πως όσο περισσότερο διά-
στημα έχει περάσει κανείς στη φυλακή, τόσο
πιο δύσκολη είναι και η επανένταξή του στην
κοινωνία. Φανταστείτε πως, αν δεν έχεις δου-
λέψει ποτέ σε μια κανονική δουλειά και κέρ-

διζες πάντα χρήματα πουλώντας ναρκωτικά,
το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς όταν
βγεις στον έξω κόσμο είναι να πουλήσεις
ναρκωτικά και πάλι – αυτό είναι το εύκολο.
Να όμως η αντίθεση: κάποιοι από αυτούς,
όπως ο Ίμο, ανακαλύπτουν πως μια άλλη,
πιο «κανονική» ζωή τούς γοητεύει και τους
κρατά μακριά από το παρελθόν τους.

Τι σας δίδαξε η ταινία για τη γερμανική
κοινωνία;
Ζω στη Γερμανία, αλλά κατάγομαι από την
ολλανδία. Έτσι η εμπειρία μου μού έμαθε
πολλά για την κοινωνία όπου ζω, καθώς και
για τη γραφειοκρατία (χρειαζόμασταν άδειες
κινηματογράφησης για το παραμικρό). αυτό
που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η
δύναμη που έχει η Πρόνοια για τους νέους
στη χώρα: πολλές φορές οι άνθρωποι που
δουλεύουν εκεί παίρνουν πολύ σημαντικές
αποφάσεις για τις ζωές των άλλων. 

εΠΙΤηΡηΣη ΚΑΙ
ΤΙΜΩΡΙΑ

εΠΙΤηΡηΣη ΚΑΙ
ΤΙΜΩΡΙΑ

Πώς καταφέρατε να αποκτήσετε
πρόσβαση σε στρατόπεδο εκ-
παίδευσης των Γκούρκα; Δεν
απαγορεύεται η χρήση της κά-
μερας σε τέτοια μέρη;
Η σύντομη εκδοχή της ιστορίας εί-
ναι ότι έκανα αίτηση και εγκρίθηκε.
ο βρετανικός στρατός δεν έχει επι-
τρέψει την πρόσβαση στο στρατό-
πεδο, πόσω μάλλον σε κάποιον
που θέλει να κινηματογραφήσει
την όλη διαδικασία. Δεν μπορώ να
διακρίνω κάποιο ουσιαστικό λόγο
για την απαγόρευση αυτή, εκτός
από το γεγονός ότι ο στρατός, ως
θεσμός, δεν έχει κανένα λόγο να το
κάνει. επικρατεί η αντίληψη πως
δεν γίνονταν διακρίσεις στην στρα-
τολόγηση των Γκούρκα, είτε αυτή
ήταν θεσπισμένη είτε όχι. Ίσως οι
βρετανικές αρχές να ένιωθαν ότι
δεν υπήρχε τίποτα να κρύψουν. σε
κάθε περίπτωση όμως, μπορούσαν
να εγγυηθούν για μένα και άνθρω-
ποι που γνώριζαν τις προηγούμε-

ΠεΡΑ ΑΠ’ ΤΟ ΒΡΙΤΣεΝ
Nτάνιελ Άμπμα

το Βρίτσεν, μια πόλη οχτώ χιλιάδων κατοίκων στο κρατίδιο του
Βραδεμβούργου, είναι γνωστή στην ευρώπη για δύο ασύμβατα τινά: για το
φυσικό περιβάλλον τις περιοχής που προσφέρεται για ποικίλες αθλητικές
δραστηριότητες, και για ένα σωφρονιστήριο ανηλίκων, όπου καταλήγουν
έφηβοι από όλοι τη Γερμανία. τρεις από αυτούς που βρέθηκαν εκεί,
δέχτηκαν να συμβάλουν στη δουλειά ενός σκηνοθέτη που τους
παρακολουθεί για τρία χρόνια, στην προσπάθειά τους να επανενταχθούν
στην κοινωνία που άφησαν πίσω.

συνέντευξη στη Λίλυ Παπαγιάννη

Το σώμα των μισθοφόρων Γκούρκα ιδρύθηκε το 1559 στο Νεπάλ.
Πήρε το όνομά του από το κέντρο της δυναστείας που κυριαρχούσε
τότε στην ευρύτερη περιοχή, και από τον 19ο αιώνα αποτελεί
μονάδα του βρετανικού στρατού. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους
οποίους οι νέοι της ασιατικής χώρας ονειρεύονται να καταταγούν;
Ένας σκηνοθέτης από εκείνα τα μέρη εξηγεί. 

συνέντευξη στη Μαρία Παπαδάκη
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κι ενώ στον δυτικό κόσμο γίνεται λόγος για το
τέλος του «γραπτού» πολιτισμού, για τον αργό
θάνατο της τυπογραφίας ή για βιβλιοθήκες χωρίς
βιβλία, υπάρχουν σε εξωτικά μέρη κάποιοι που
σκαρφίζονται διάφορους τρόπους για να χαρίσουν
στιγμές αναγνωστικής απόλαυσης σε ανθρώπους
που ζουν σε δυσπρόσιτα σημεία στο χάρτη. τους
ανακαλύπτει μια σκηνοθέτρια από τη Γερμανία. 

συνέντευξη στην Γκέλυ Μαδεμλή

Ποια είναι η δική σας σχέση με τα βιβλία; 
θυμάμαι το σπίτι της μεσοαστικής οικογένειάς μου, όπου
τα βιβλία απλώς διακοσμούσαν τα ράφια: εγκυκλοπαίδιες,
ρομάντσα, σάτιρες. Δεν είχα κανένα πάθος για την ανά-
γνωση. Πρωτοπισκέφτηκα βιβλιοθήκη στα 16 μου, παρέα
μ’ έναν φίλο. Ξαφνικά τότε ανοίχτηκε για μένα ένας εντε-
λώς διαφορετικός σκέψης. Βιβλία όπως το Σιντάρτα του
Έρμαν Έσσε ή Οι απόψεις ενός κλόουν του Χάινριχ μπελ,
μού χάρισαν ένα αίσθημα ελευθερίας. σε ένα μάθημα
γιόγκας γνώρισα έναν βιβλιοθηκάριο που μου μίλησε για
τις πιο παράξενες φορητές βιβλιοθήκες στον κόσμο. Έτσι
ξύπνησε η περιέργειά μου. Ήθελα να μάθω πώς μεταφέ-
ρονται τα βιβλία στις απόμακρες περιοχές και πώς επη-
ρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων που ζουν εκεί. 

Μπορούν οι ταινίες να λογιστούν σαν φορητές βιβλιο-
θήκες, αρχεία που ταξιδεύουν μεταφέροντας γνώση
και πληροφορία σ’ όλο τον κόσμο; 
κατά κάποιον τρόπο, ναι, αλλά εγώ είχα κάτι άλλο κατά
νου. Δεν οφείλουμε εμείς οι κινηματογραφιστές, από ιδε-
αλισμό, επιμονή και αγάπη για το αντικείμενο, να ανα-
λαμβάνουμε τις ευθύνες και να αντιμετωπίζουμε όλα τα
εμπόδια που συναντάμε στο δρόμο μας; Δεν θέλουμε να
μαγεύουμε τους ανθρώπους με ιστορίες – με ιστορίες από
κόσμους οικείους και ξένους; Ίσως οι ντοκιμαντερίστες
να λειτουργούμε σήμερα σαν μεγάλοι ιδεαλιστές και ορα-
ματιστές, που παλεύουν για μια ενδελεχή παρατήρηση
του κόσμου; θα ήταν ενδιαφέρον να συλλογιστούμε το

εξής: ποια μέσα θα επιστρατεύσουμε προκειμένου να
αποπλανήσουμε το κοινό. 

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το ντοκιμαντέρ; 
Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω για επιλογή. Περισσότερο
ήταν φυσική εξέλιξη. μεγάλωσα σε μια πολυμελή οικο-
γένεια. Ήμασταν έξι αδέλφια, πολύ διαφορετικά μεταξύ
τους. Ήμουν ήσυχο παιδί και συνήθιζα να κάθομαι και να
παρατηρώ τους γύρω μου. είδα συνειδητά το πρώτο μου
ντοκιμαντέρ σε ηλκία 25 ετών και εντυπωσιάστηκα από
τη δύναμη που είχε το μέσο. Χωρίς να επικρίνει, όριζε ένα
νέο πλαίσιο στα πράγματα. μια νέα εικόνα του κόσμου

προέκυπτε από τη σύνθεση ή την αντίθεση στοιχείων που
έμοιαζαν ασύμβατα μεταξύ τους. Έμαθα τη δουλειά περ-
νώντας από διάφορά πόστα: βοηθός κάμερας, σεναρίου,
διεύθυνσης φωτογραφίας... αναζητούσα κάτι που θα συν-
δύαζε τη χειρωνακτική δουλειά, την οργάνωση και την
πνευματική εργασία. Δέκα χρόνια αργότερα γύρισα το
πρώτο μου κινηματογραφικό δοκίμιο – μεγάλη υπόθεση
για μένα! είναι σημαντικό για μένα να έχω ένα πλάνο, να
ξέρω τι θέλω να αφηγηθώ και να μπορώ αμέσως να αφο-
σιωθώ ολοκληρωτικά, γιατί η πραγματικότητα είναι συχνά
πιο ευφάνταστη απ’ ό,τι μπορούμε να πλησιάσουμε ή να
επινοήσουμε. 

η ΒΙΒΛΙΟΘηΚη 
ΤηΣ ΒΑΒεΛ

ΠεΙΝΑΣΜEΝΑ ΜΥΑΛA
Μπέατριξ Σβεμ

ΠεΙΝΑΣΜEΝΑ ΜΥΑΛA
Μπέατριξ Σβεμ

νες ταινίες μου και πίστευαν ότι θα ήμουν
ακριβοδίκαιος στην αντιμετώπιση του θέ-
ματος. Πήραν, λοιπόν, το ρίσκο, αλλά μπορώ
να πω με χαρά ότι τελικά δικαιώθηκε η επι-
λογή τους: οι κάτοικοι του Νεπάλ λάτρεψαν
το ντοκιμαντέρ, γιατί δείχνει μια ευαίσθητη
πτυχή της χώρας τους, για το παιχνίδι εξου-
σίας ανάμεσα σε όσους ψάχνουν δουλειά
και στους εργοδότες, για το τι αναγκάζονται
να κάνουν οι άνθρωποι για να βγάλουν τα
προς το ζην.

Είναι σοκαριστικό ότι η κατάταξη στον
μισθοφορικό στρατό των Γκούρκα φαί-
νεται να είναι μονόδρομος για την πλει-
οψηφία των νέων στο Νεπάλ. Ποια είναι
η κατάσταση σήμερα στο Νεπάλ σχετικά
με την ανεργία; Τι προσπάθειες έχει κάνει
το κράτος για να την καταπολεμήσει,
αλλά και για να εμποδίσει τη μετανά-
στευση στο εξωτερικό;
Η χώρα περνάει και θα συνεχίζει να περ-
νάει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί απλού-
στατα δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας για
το μισό εκατομμύριο νέων που βγαίνουν

κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας. Ως
αποτέλεσμα, 2 με 3 εκατομμύρια νέοι άν-
δρες, μεταξύ 20-30 ετών, έχουν μετανα-
στεύσει και εργάζονται κυρίως ως ανει-
δίκευτοι εργάτες στις χώρες του κόλπου
και στη μαλαισία, για ένα μεροκάματο
ύψους 5 με 7 δολαρίων. μερικοί από αυ-
τούς δανείζονται χρήματα με τόκο τόσο
υψηλά έως και 50% για να πληρώσουν το
μεσιτικό και το γραφείο ευρέσεως εργα-
σίας καθώς και κάποια άλλα κόστη,
πράγμα που σημαίνει ότι τους παίρνει σχε-
δόν ένα χρόνο για να ξεπληρώσουν το δά-
νεια και τους τόκους. το μέγεθος της με-
τανάστευσης στις χώρες του κόλπου είναι
γνωστό αλλά στην πραγματικότητα απο-
τελεί και τη σωτηρία της χώρας μας. τα
εμβάσματα συνολικά ανέρχονται σε 4 δι-
σεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ποσό
που ανέρχεται περίπου στο 25% του αεΠ
του Νεπάλ. Βέβαια, μια οικονομία που βα-
σίζεται στα εμβάσματα των οικονομικών
μεταναστών στο εξωτερικό επιβαρύνει την
γεωργία, γιατί λείπουν άνθρωποι που θα
δούλευαν στα χωράφια, κάτι που με τη

σειρά του δημιουργεί οικογενειακές τρι-
βές: αυτό είναι μια τάση που κανένας δεν
μπορεί να σταματήσει. αυτό που μπορεί
να γίνει είναι να αναβαθμιστούν οι οικο-
νομικοί μετανάστες σε ημι-ειδικευμένους
ή ειδικευμένους, με αποτέλεσμα την αύ-
ξηση του μισθού τους κατά 20 με 30% σε
σχέση με τους ανειδίκευτους.

Χρησιμοποιείτε τη μέθοδο της μη συμμε-
τοχικής παρατήρησης στο ντοκιμαντέρ
σας, αν και κινηματογραφείτε ένα πολύ
σκληρό θέμα. Κατά τη διάρκεια των γυ-
ρισμάτων βιώσατε δυνατές συναισθημα-
τικά στιγμές;
Ήταν μια υπέροχη εμπειρία καθώς για μένα
αποτέλεσε παράδειγμα για τη διαδικασία
παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ.  Όταν δεν
έχεις αρκετούς οικονομικούς πόρους είσαι
περιορισμένος. στην αρχή, σκεφτόμουν να
γυρίσω ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ
για τους Γκούρκα. Όμως, όταν στην πορεία
εγκρίθηκε η άδεια κινηματογράφησης στο
στρατόπεδο, πράγμα δύσκολο και σπάνιο,
αποφάσισα να αναβαθμίσω το επίπεδο της

παραγωγής. τότε δεν είχα ιδέα για το απο-
τέλεσμα, καθώς δεν είχα εστιάσει ούτε στη
χρήση συνεντεύξεων αλλά ούτε και σε συγ-
κεκριμένους χαρακτήρες. ακόμα και στο
τελικό στάδιο των γυρισμάτων, και ενώ
εστίασα σε κάποιους χαρακτήρες παρατη-
ρώντας τους περισσότερο, δεν ήμουν σί-
γουρος αν το υλικό μου θα ήταν αρκετό
για να αποδώσει την αναμενόμενη συνοχή
στην ταινία. από την άλλη, όταν κινηματο-
γραφείς κάτι τόσο ενδιαφέρον, δεν γίνεται
να μην το διαμορφώσεις και αντιστοίχως.
είναι θέμα σωστών επιλογών και αποφά-
σεων στο μοντάζ. θυμάμαι όταν παρου-
σίαζα το πρότζεκτ όλοι μου έλεγαν «πού
είναι οι χαρακτήρες σου;». στο τέλος όμως,
αυτοί οι λίγοι χαρακτήρες του έδωσαν τη
συνοχή που χρειαζόταν. σημασία έχει να
πιστεύεις ότι θα βγει κάτι και να αφήνεις
τη διαδικασία να εξελιχθεί όπως πρέπει.
Πολλά πράγματα μπορεί να φαίνονται δια-
φορετικά εκ πρώτης όψεως, αλλά υπάρχει
πάντα αυτή η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο
επιφανειακό και το ουσιαστικό που δεν
πρέπει να ξεχνάμε.
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ΟψεΙΣ TΟΥ κοσμου ΚΑΤΑΓΡΑΦη τΗσ μΝΗμΗσ
Τι συνέβη με τα αδέσποτα στην Αθήνα; Και τι συμβαίνει με τους Έλληνες, νέους κυρίως, που εγκαταλείπουν την Ελλάδα για να ζή-
σουν μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη, σε μια πόλη που αναπτύσσεται μαθαίνοντας την ανοχή του άλλου, του ξένου; Ο κόσμος
κρύβει εκπλήξεις – ευχάριστες και δυσάρεστες.

Πότε αποφασίσατε να κάνετε αυτό το ντο-
κιμαντέρ; 
το 2009 πήγαμε στην αθήνα να ξεκινήσουμε
έρευνα για ένα σενάριο μυθοπλασίας που
ήθελε να αναπτύξει ο Γιώργος Χωραφάς. αρ-
χίσαμε να ακολουθούμε τα αδέσποτα σε διά-
φορες κεντρικές περιοχές της αθήνας. Προ-
χωρώντας έτσι «συστηθήκαμε» μέσω των
σκύλων με τους ανθρώπους που τα φρόντι-
ζαν. συζητώντας μαζί τους, έγινε προφανές
ότι υπήρχε μια σημαντική ιστορία να ειπω-
θεί. τότε ξεκινήσαμε να ερευνούμε τι είχε
συμβεί κατά την διάρκεια των ολυμπιακών
αγώνων του 2004, όταν πολλά αδέσποτα,
όλα γύρω από την αθήνα, πέθαναν από δη-
λητηρίαση ή εξαφανίστηκαν από τους δρό-
μους.

Αποφασίσατε να εστιάσετε σε συγκεκρι-
μένους χαρακτήρες για τις συνεντεύξεις.
Γνωρίζατε από πριν τους περισσότερους
χαρακτήρες ή τους γνωρίσατε ενώ διερευ-
νούσατε  το θέμα της ταινίας;
κάναμε συνεντεύξεις με πολύ κόσμο που
γνωρίσαμε, ακολουθώντας τα αδέσποτα. οι
άνθρωποι αυτοί μας σύστησαν σε άλλους
που γνώριζαν και φρόντιζαν τα αδέσποτα.
μετά απο 20 περίπου συνεντεύξεις, κρα-

τήσαμε στην ταινία μόνο αυτά που σχετί-
ζονταν περισσότερο με τη γραμμή της
έρευνας μας.

Ποια είναι η προσωπική σας γνώμη για τον
ισχύοντα νόμο στην Ελλάδα αναφορικά με
τα αδέσποτα ζώα σε σύγκριση με άλλες χώ-
ρες; Νομίζετε ότι η στείρωση των ζώων εί-
ναι καλή λύση;
οι ελληνικοί νόμοι σχετικά με τα αδέσποτα
ζώα είναι χρήσιμοι, αλλα δε θα ηταν τοσο
αποτελεσματικοί εάν δεν υπήρχε τόσος κό-
σμος να τα φροντίζει επί καθημερινής βάσης.
οι σκύλοι πάντα εξαρτώνται από τους αν-
θρώπους για να τα ταΐσουν. Δεν είναι καλοί
κυνηγοί όπως οι γάτες. οι άνθρωποι πρέπει
να καθίστανται υπεύθυνοι όταν εγκαταλεί-
πουν τα ζώα τους ή δηλητηριάζουν τα αδέ-
σποτα. Η επιλογή της στείρωσης, συγκριτικά
με την ευθανασία, είναι πολύ πιο δίκαιη για
τα ζώα. είναι πολύ λίγες οι χώρες που έχουν
οργανώσει θεσμικά την περιβαλλοντική προ-
στασία των ζώων και παραδόξως η ελλάδα
είναι μία από αυτές. αυτό κάνει πραγματικά
τη διαφορά όταν πράγματα όπως οι ολυμ-
πιακοί αγώνες ή οι αγώνες κυπέλλου FiFA
απαιτούν να καθαριστεί η πόλη για την υπο-
δοχή των επισκεπτών.

ΣΚΥΛΙΣΙεΣ ΜεΡεΣ
ΑδεΣΠΟΤΑ – ΣΤηΝ ΚΑΡδΙΑ ΤηΣ ΑΘηΝΑΣ

Ηλίας Χωραφάς

ΑδεΣΠΟΤΑ – ΣΤηΝ ΚΑΡδΙΑ ΤηΣ ΑΘηΝΑΣ
Ηλίας Χωραφάς

Θα θέλατε να σχολιάσετε την τρέχουσα κα-
τάσταση των μεταναστών στην Ευρώπη; 
συχνά ξεχνούμε ότι οι περισσότεροι πρόσφυ-
γες σήμερα δεν εγκαταλείπουν οικειοθελώς
την πατρίδα τους. το τι αντιμετωπίζουν οι άν-
θρωποι που πρέπει να κρύβουν την ταυτό-
τητά τους, οι οποίοι γι’ αυτόν τον λόγο είναι
υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν την πατρίδα

τους, είναι προφανώς το ίδιο παντού στον κό-
σμο,  το ίδιο σε όλες τις εποχές. Πρέπει πάντα
να «κρύβονται» κι ακόμη και με τους «καλούς»
φίλους τους να προσέχουν, για να μη μάθουν
εκείνοι ποιοι είναι στην πραγματικότητα. Ζουν
μέσα στον φόβο, γιατί δεν ξέρουν τι θα τους
συμβεί την επομένη. το μόνο που ξέρουν είναι
ότι δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό

τους, διότι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα στην
κοινωνία όπου ζουν. 

Η  ελληνική κοινότητα της Πόλης παρήκ-
μασε ακόμη περισσότερο. Και τώρα, μια
νεότερη γενιά επιλέγει να επιστρέψει και
να ξεκινήσει μια νέα ζωή εκεί. Είναι εύκολο,
νομίζετε; 
Πιστεύω ότι η νέα γενιά στην τουρκία και η
νέα γενιά στην ελλάδα μπορούν σήμερα να
συναναστραφούν η μία την άλλη πιο ανοιχτά.
τα νέα μέλη της ελληνικής κοινότητας στην
κωνσταντινούπολη μιλούν σήμερα χωρίς
ντροπή για τις σκοτεινές εποχές του παρελ-
θόντος. κανένας από τους νέους άντρες και
γυναίκες από την ελλάδα, με τους οποίους
ήρθα σε επαφή στην τουρκία, δεν αντιμετώ-
πισαν στον Βόσπορο απόρριψη ή κάποια
μορφή διακρίσεων, απλώς και μόνο επειδή εί-
ναι Έλληνες. μερικοί εξεπλάγησαν, λ.χ. γιατί
στο σχολείο είχαν ακούσει πολλά αρνητικά
από τους δασκάλους τους για την τουρκία και
τους τούρκους. σημαντικό ρόλο έχει παίξει
εξάλλου ότι οι σχέσεις Άγκυρας - αθήνας
έχουν βελτιωθεί. και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι
μπορούν άλλωστε σήμερα να συναναστρέ-
φονται ο ένας τον άλλο φιλικά και ανοιχτά,
παρόλο που στο παρελθόν επί αιώνες γνώρι-

ζαν μόνο την εχθρότητα και τον πόλεμο.

Σας ζήτησε κάποιος από τους χαρακτήρες
να παραλείψετε κάτι στην ταινία; Δεχτή-
κατε παρεμβάσεις στα γυρίσματα; 
από την τουρκική πλευρά, δεν υπήρξε κανένα
εμπόδιο, το αντίθετο: αρκετοί ηλικιωμένοι
ιδιοκτήτες καταστημάτων στο κέντρο της πό-
λης εξέφρασαν ανοιχτά, και μπροστά στην
κάμερα, τη λύπη τους για την επιθετική συμ-
περιφορά εις βάρος της ελληνικής κοινότητας
στην κωνσταντινούπολη. Ένας είπε: «τότε,
όταν το κέντρο ήταν ακόμη γεμάτο με κατα-
στήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες ανήκαν σε
διάφορες μειονότητες, στους εβραίους, στους
αρμενίους και στους Έλληνες, η κωνσταντι-
νούπολη ήταν πράγματι πολιτιστική πρω-
τεύουσα της ευρώπης.» κάποια μέλη της ελ-
ληνικής κοινότητας της κωνσταντινούπολης
που ρωτήσαμε, δεν ήθελαν να συζητήσουν
την ιστορία τους μπροστά στην κάμερα.
υπάρχει ακόμη φόβος ότι θα υπάρξουν αρ-
νητικές αντιδράσεις αν κανείς μιλήσει ανοιχτά,
κυρίως μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία
ανθρώπων. αλλά ο φόβος έχει μετριαστεί. αλ-
λιώς δεν θα είχαμε καταφέρει να γυρίσουμε
αυτό το ντοκιμαντέρ. Πριν από δέκα χρόνια
νομίζω κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο.

ΑΝΤΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛη
Ντίτερ Ζάουτερ

Παραμένει ακόμα σε μια σκοτεινή περιοχή της επίσημης, καταγεγραμμένης,
σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της ελλάδας και της γείτονος χώρας: ωστόσο, το
χρονικό των διωγμών των ελλήνων της Πόλης στα μέσα της δεκαετίας του 1950
περιγράφεται με λεπτομέρεια από κάποιους πρόσφυγες που στην τουρκία
αποκαλούνταν Έλληνες, ενώ στην ελλάδα, τούρκοι. Ένας Γερμανός σκηνοθέτης
που σχεδόν έχει πολιτογραφηθεί κωνσταντινουπολίτης, τους συναντά. 

συνέντευξη στη Δήμητρα Νικολοπούλου

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
αΝακαλυΠτεΙ τοΝ αλλο

«Δεν θέλω να δω τους ανθρώπους στην αθήνα να κάνουν ουρές μπροστά απ’
τα κτηνιατρεία  για να θανατώσουν τα ζώα τους, όπως έκαναν οι ευρωπαίοι το
‘30, λόγω της οικονομικής κρίσης», λέει ένας από τους χαρακτήρες που
εμφανίζονται σε ένα ντοκιμαντέρ για την επίσημη γραμμή του κράτους σχετικά
με το ζήτημα των αδέσποτων ζώων στην ελλάδα, κι ειδικότερα αυτό των
σκύλων στο κλεινόν άστυ. 

συνέντευξη στην Αγγελική Πέτρου
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙκαΙΩματα
Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να βρίσκεται σε αναταραχή κι η Αραβική Άνοιξη στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και του αραβικού κό-
σμου περισσότερο άφησαν ανοιχτές παρά έκλεισαν εκκρεμότητες. Δυο ταινίες βρέθηκαν εκεί όπου συμβαίνει: στις δυο πλευρές
του τείχους που χωρίζει Ισραήλ και Παλαιστίνη και στην πλατεία Ταχρίρ στο Κάιρο. Συνεντεύξεις στην Αλεξάνδρα Κόλια

κάθε βράδυ, μια ομάδα γυναικών
από ένα χωριό της Παλαιστίνης
«τρυπώνουν» στο Ισραήλ, περνούν
δηλαδή τα σύνορα από μια τρύπα
στο φράχτη, για να δουλέψουν ως
καθαρίστριες και να φέρουν χρήματα
στα σπίτια τους. κάποια βράδια, τους
συνόδευσε μια σκηνοθέτρια από την
άλλη πλευρά του φράχτη.  

Τι, από όσα καταγράφετε στο ντοκιμαντέρ,
σας συγκλόνισε περισσότερο; 
Η πιο δύσκολη εμπειρία της ταινίας ήταν να
ζήσουμε την καθημερινή ρουτίνα αυτών των
γυναικών από την Παλαιστίνη. το μεγαλύτερο
μέρος του ντοκιμαντέρ κινηματογραφήθηκε
τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν αυτές διέσχι-
ζαν τα ισραηλινά σύνορα. Πρόκειται για μια
μεγάλη και δύσβατη διαδρομή. στο τέλος της,
όμως, εγώ πήγαινα σπίτι μου να κοιμηθώ, ενώ
αυτές μόλις ξεκινούσαν τη μέρα τους και δού-
λευαν ώς το βράδυ. τούτη η διαφορά μού
ήταν πραγματικά ανυπόφορη. 

Νιώσατε να κινδυνεύετε ενώ γυρίζατε το
ντοκιμαντέρ, ακολουθώντας τις ηρωίδες
σας;
κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, περάσαμε
τα σύνορα πηγαίνοντας από την ισραηλινή
στην παλαιστινιακή πλευρά. Ως Ισραηλινοί,

είχαμε τις ανησυχίες μας, μπαίνοντας σε πα-
λαιστινιακή περιοχή, μες στο σκοτάδι. και
πράγματι, μια βραδιά βρεθήκαμε υπό κρά-
τηση από την παλαιστινιακή αστυνομία.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι γυναίκες τις
οποίες κινηματογραφούσαμε, κρύβονταν και
διέφευγαν από τον ισραηλινό στρατό. Έτσι,
στην πραγματικότητα, καμία στιγμή δεν γνω-
ρίζαμε τι ήταν ασφαλές για εμάς. κι όμως,
έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση. τόσο ο ει-
κονολήπτης, Ντάνιελ Γκαλ, όσο κι εγώ, απο-
φασίσαμε να παραμείνουμε κοντά στις ηρωί-
δες μας, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι θα
εκτεθούμε σε κίνδυνο. 

Ως πολίτης του Ισραήλ, αλλά και ως σκη-
νοθέτρια, ποιες είναι οι σκέψεις σας για
την κατάσταση ανάμεσα σε Ισραηλινούς
και Παλαιστινίους, μετά τα όσα ζήσατε σ’
αυτό το ντοκιμαντέρ;
επέλεξα να εστιάσω την ταινία στην προσω-
πική εμπειρία των Παλαιστίνιων γυναικών. Πί-
στευα ότι θα ήταν πιο εύκολο για το ισραηλινό
κοινό να ταυτιστεί με μητέρες που αγωνίζον-
ται να συντηρήσουν τα παιδιά τους. εδώ και
μερικά χρόνια, το κράτος του Ισραήλ κατα-
σκεύασε ένα τείχος που χωρίζει τους Ισραη-
λινούς και τους Παλαιστινίους. σε ρεαλιστική
βάση, λοιπόν, οι Παλαιστίνιοι εξαρτώνται κατά
πολύ από την ισραηλινή αγορά και οικονομία.
είναι ιδιαίτερα σημαντικό το κοινό του Ισραήλ

να εκτεθεί, με τρόπο που να κατανοήσει και
να νιώσει, τις δυσκολίες και τους κινδύνους
που υφίστανται αυτές οι γυναίκες μόνο και
μόνο για να καθαρίζουν τα σπίτια μας.

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το πιο ου-
σιώδες μήνυμα που μεταδίδουν οι ηρωίδες
σας στο κοινό; 
Νομίζω ότι το πρωτεύον μήνυμα της ταινίας
είναι συναισθηματικό. Η αντίδραση του κοι-
νού στο Ισραήλ πήγαζε κυρίως από το αί-
σθημα της ντροπής, καθώς ένιωσαν υπεύθυ-

νοι για τις ταπεινώσεις και τους κινδύνους
που περνούν αυτές οι μητέρες προκειμένου
να φροντίσουν την οικογένειά τους. το κοι-
νωνικοπολιτικό μήνυμα του ντοκιμαντέρ είναι
ότι η στάση του Ισραήλ απέναντι σε κάθε Πα-
λαιστίνιο, τον οποίο και αντιμετωπίζει ως
απειλή της κρατικής ασφάλειας και πιθανό
τρομοκράτη, είναι λανθασμένη και άδικη. και
στις δύο πλευρές της ισραηλινο-παλαιστινια-
κής σύγκρουσης, οι περισσότεροι άνθρωποι
απλώς προσπαθούν να ζήσουν τίμια και να
συντηρήσουν τα παιδιά τους. 

Η πλατεία ταχρίρ, στο κάιρο, είναι ο
εμβληματικός χώρος μιας εξέγερσης
έναντι ενός διεφθαρμένου καθεστώτος,
με αιτήματα για περισσότερη ελευθερία,
περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη
χειραφέτηση. ο σκηνοθέτης βρέθηκε στο
κέντρο της αραβικής Άνοιξης και επέλεξε
να παρακολουθήσει πέντε πρόσωπα απ’
το πλήθος. τι κερδήθηκε και τι μένει να
κερδηθεί;

Ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία από
την πλατεία Ταχρίρ;
Ήταν μια περιπέτεια. μερικές φορές τρομα-
κτική, όπως στις αρχές του 2011, ειδικά την
ημέρα της επίθεσης εναντίον των διαδηλω-
τών με καμήλες. την ημέρα εκείνη στόχος
έγιναν οι Δυτικοί, και ειδικότερα οι δημοσιο-
γράφοι, έγιναν στόχος. στην πλατεία γνώ-
ρισα τους καλύτερους αιγύπτιους φίλους
μου. αλλά όσο προχωρούσε το 2011 και
προσπαθούσα να γυρίσω την ταινία, ήταν
πολύ δύσκολο να σκεφτώ πώς μπορεί μια
διαμαρτυρία διαρκείας, που δεν μοιάζει να
μεταβάλλεται ποτέ, να γίνει ιστορία για ντο-
κιμαντέρ. καθώς επέστρεψα το 2012 στην
αίγυπτο για τέσσερις μήνες, προκειμένου να
δουλέψω επάνω σε μια δεύτερη ταινία, δια-
πίστωσα ότι η πραγματικότητα προσφέρει

νέες απαντήσεις. Ότι η συνεχιζόμενη αδικία
δεν θα περάσει απαρατήρητη στην αίγυπτο,
ότι υπάρχει μια νέα κοινωνία πολιτών, μια
ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων –και όχι
μόνο νέων– που θα συνεχίσουν να διεκδι-
κούν τα δικαιώματά τους. 

Πόσο εύκολο ήταν για εσάς να γυρίσετε
το ντοκιμαντέρ κάτω από αυτές τις συν-
θήκες;
συχνά ήταν πολύ δύσκολο. αυτό όμως ση-
μαίνει να κάνεις μια ταινία εν μέσω μιας επα-
νάστασης: θα είναι αναγκαστικά δύσκολη
υπόθεση. επιπλέον, έχω ύψος 2,03 μέτρα,
οπότε δεν μπορώ να περάσω ποτέ απαρα-
τήρητος. οι αιγύπτιοι είναι πολύ ζεστοί, αλλά
και πολύ περίεργοι άνθρωποι, κι αυτό από
τη μία διευκολύνει το γύρισμα, αλλά από την
άλλη το δυσκολεύει, μιας και πάντοτε κά-
ποιος θέλει να μάθει τι και γιατί κινηματο-
γραφείς και για ποιο σκοπό. 

Βρίσκετε ότι υπάρχουν ομοιότητες –σε
ό,τι αφορά τις κοινωνικές αλλαγές– ανά-
μεσα στην ταραχώδη κατάσταση στην Αί-
γυπτο και στον αραβικό κόσμο και τον
αναβρασμό στην Ευρώπη λόγω της κρί-
σης; 
Ναι. Βρίσκω ομοιότητες σε ό,τι αφορά τη
νέα, δυσαρεστημένη γενιά, που είναι από-

λυτα ενήμερη για την κρατική αδικία και η
οποία απορρίπτει τις πολιτικές της επιβολής
και απαιτεί μια νέα, πιο δίκαιη κοινωνία. Η
διαφορά ανάμεσα στην ευρώπη και τη ση-
μερινή αίγυπτο –φυσικά υπάρχουν πολλές
διαφορές γενικότερα– είναι ότι, τουλάχιστον
εκεί, οι προκλήσεις πηγάζουν από την έλ-
λειψη παιδείας (στη χώρα υπάρχει περίπου
ένα ποσοστό 40-50% αναλφάβητων) και από
τις διακρίσεις κατά των γυναικών, μαζί με τις

δημογραφικές προκλήσεις ενός διαρκώς αυ-
ξανόμενου πληθυσμού που «συμπιέζεται»
σε ένα πολύ περιορισμένο ζωτικό γεωγρα-
φικό χώρο κατά μήκους του Δέλτα του Νεί-
λου. αυτό κάνει το μέλλον της αιγύπτου
πολύ πολύ δύσκολο. και σαν να μην έφταναν
όλα αυτά, υπάρχουν και οι θρησκευτικές
ιδιατερότητες, ο φονταμενταλισμός. Πραγ-
ματικά, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κα-
τάσταση.

ΣΤηΝ ΑΡΑΒΙΚη
ΑΝΟΙξη

ΠΙΣΩ ΣΤηΝ ΠΛΑΤεΙΑ
Πετρ Λομ

ΛεΥΚη ΝΥΧΤΑ
Ίριτ Γκαλ

ΟΙ δΥΟ ΠΛεΥΡεΣ 
ΤΟΥ ΤεΙΧΟΥΣ
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ΓΚΡΕΜΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ [1]
Ντζάο Τσι
6 Περισσότεροι από 20 χιλιάδες άνθρωποι έχα-

σαν την ζωή τους όταν σεισμός κατέστρεψε
ολοσχερώς την πόλη μπεϊτσουάν της κίνας
το 2008. Η Γκρεμισμένη πόλη επικεντρώνεται
στις ζωές τριών επιζώντων.

6 Πρόκειται για την πρώτη ταινία του κινέζου
σκηνοθέτη, που όμως  έχει δουλέψει για χρό-
νια στην παραγωγή ντοκιμαντέρ.

6 «είχα ατέλειωτες ώρες υλικό γεμάτο πόνο,
αλλά δεν είχα μια συγκεκριμένη ιστορία»,
λέει ο τσι για τα γυρίσματα τα δύο πρώτα
χρόνια. αλλά τον τρίτο χρόνο, τα πράγματα
άρχισαν να αλλάζουν και η ζωή να κυλά
ξανά. «Η ταινία μιλά για τις επιλογές που
κάνουμε στη ζωή μας. οι τρεις ήρωες αυ-
τής της ιστορίας επέλεξαν τρία χρόνια μετά
τον σεισμό να χαράξουν μια πορεία που
μας εξέπληξε όλους. στην κίνα σήμερα,
ζούμε πιο πλούσια, αλλά όχι απαραίτητα
καλύτερα. κι όλοι κάνουμε επιλογές, άλλες
φορές συνειδητά κι άλλες όχι. αλλά συχνά
ξεχνάμε τη βασική ελευθερία μας, να δια-
λέξουμε μόνοι μας πώς θα ζήσουμε την ζωή
μας. αποτυγχάνουμε σαν κύριοι του ίδιου
του εαυτού μας.» 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ [2]
Ναταναέλ Καρτόν
6 στα συντρίμμια του τσουνάμι της Ιαπωνίας

το 2011, εθελοντές διασώζουν χαμένες φω-
τογραφίες, τις αποκαθιστούν και τις επιστρέ-
φουν στους ιδιοκτήτες τους. 

6 μέχρι σήμερα περισσότερες από 12.000 φω-
τογραφίες, χαμένες στα ερείπια ή ξεβρασμέ-
νες στη θάλασσα, αποκαταστάθηκαν, δίνον-
τας την ευκαιρία σε εκατοντάδες οικογένειες
να βρουν σε πολλές περιπτώσεις την μονα-
δική τους επαφή με χαμένα μέλη της οικογέ-
νειας τους.

6 ο σκηνοθέτης Ναθανιέλ καρτόν είναι Γάλλος,
αλλά ζει και δουλεύει στην Ιαπωνία, όπου και
μεγάλωσε. Όταν παίρνει την κάμερα για να
γυρίσει μια ταινία, προσπαθεί να χαθεί, όπως
λεει ο ίδιος, στην πολύπλοκη σχέση ανάμεσα
στην κουλτούρα και την ανθρώπινη συμπε-
ριφορά. 

ΜΗ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ [3]
Ντέιβιντ Σίβεκινγκ
6 ο σκηνοθέτης έγινε γνωστός από το ντοκι-

μαντέρ David wants to fly (2010). εκεί κατα-
γράφει την προσωπική εμπειρία από τον
υπερβατικό διαλογισμό, που γνώρισε μέσα
από το είδωλό του, το σκηνοθέτη Ντέιβιντ
λιντς. ο τελευταίος απείλησε ότι θα υποβάλει
μήνυση εάν δεν ενέκρινε το τελικό μοντάζ.
το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στην μπερ-
λινάλε το 2010. 

6 με την ολοκλήρωση του David wants to fly, ο
σίβεκινγκ αποφάσισε να επιστρέψει στην
πόλη του για να δει την οικογένειά του και να
βοηθήσει τον πατέρα του να φροντίσει την
άρρωστη μητέρα του. εκεί γεννήθηκε και η
επιθυμία για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα
ακολουθεί την πορεία μιας γυναίκας που πά-
σχει από τη νόσο αλτσχάιμερ. 

6 ο πατέρας του ήταν καθηγητής μαθηματι-
κών στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης,
ενώ η μητέρα του σπούδασε Γλωσσολογία
στο Πανεπιστήμιο του αμβούργου. και οι δύο
συμμετείχαν ενεργά στο φοιτητικό κίνημα
στη Γερμανία τη δεκαετία του ‘60.

6 αρκετοί κριτικοί έθεσαν το ζήτημα της ηθικής
διάστασης του ντοκιμαντέρ. είναι θεμιτή η
καταγραφή και η προβολή της πραγματικό-
τητας ενός ανθρώπου χωρίς τη συναίνεσή
του; ο Ντέιβιντ υποστήριξε ότι στην αρχή
έκαναν πειραματικές λήψεις για να δουν αν
η μητέρα του ενοχλούνταν από τις κάμερες
και το συνεργείο.

TurNiNg [4]
Τσαρλς Άτλας
6 μουσικό ντοκιμαντέρ που γεννήθηκε από

την τελευταία ευρωπαϊκή περιοδεία του συγ-
κροτήματος Anthony & the Johnsons, στην
οποία ο τσαρλς Άτλας, αυτοδίδακτος κινημα-
τογραφιστής και video artist από το 1971,
ανέλαβε το κομμάτι των visuals.

6 Πρόκειται για την πρώτη ταινία του Άτλας
που παίρνει κανονική διανομή σε αίθουσες.

6 Όλες οι γυναίκες που συμμετειχαν στην περ-
φόρμανς ήταν φίλες ή μούσες του Άντονι. Η
επιλογή τους έγινε με κριτήριο τα φυσικά τους
χαρακτηριστικά αλλά και την διαφορετική
αύρα που κάθε μια από αυτές αποπνέει.

6 «αν αναγκαζόμουν να βρεθώ στον Παρά-
δεισο, τότε θα ήθελα να βλέπω συνέχεια τις
εικόνες αυτών των γυναικών», έχει υποστη-
ρίξει ο Anthony.

Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ [5]
Μπαρτ Λέιτον
6 Η απίστευτη κι όμως αληθινή ιστορία του

Γαλλοαλγερινού Φρεντερίκ μπουρντέν, ενός
κατά συρροή «απατεώνα», ο οποίος το 1994
πήρε τη θέση ενός εξαφανισμένου αγοριού
από το τέξας, ξεγελώντας ακόμη και την ίδια
την οικογένειά του. 

6 ο 39χρονος σήμερα μπουρντέν έχει «υπο-
δυθεί» πάνω από 500 ανθρώπους κατά τη
διάρκεια της ζωής του.

6 ο ντετέκτιβ που ανέλαβε την υπόθεση, κα-
τάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον
μπουρντέν, από τα... αυτιά του, τα οποία,
όπως λέει και στην ταινία, είναι μοναδικά σε
κάθε άνθρωπο, σαν το αποτύπωμα του χε-
ριού του. 

6 Η ταινία συγκέντρωσε μια πληθώρα βρα-
βείων, μεταξύ άλλων και βραβεία BAFtA για
εξαιρετικό Νεοεμφανιζόμενο σεναριογράφο,
σκηνοθέτη και Παραγωγό.

H ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ [6]
Τζόσουα Όπενχαϊμερ, Κριστίν Σιν, Ανώνυμος
6 Πρώην εκτελεστές που έδρασαν μετά το πρα-

ξικόπημα στην Ινδονησία το 1965, δραματο-
ποιούν τους φόνους που διέπραξαν. 

6 Για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας των πολιτικών
συνθηκών στην Ινδονησία, ο τρίτος σκηνο-
θέτης, καθώς και άλλοι συντελεστές της ται-
νίας, παραμένουν ανώνυμοι.

6 οι πρώην εκτελεστές ομολογούν ότι θαύμα-
ζαν πολύ τον τζέιμς Ντιν και τον τζον Γουέιν,
ενώ ισχυρίζονται ότι έπαιρναν ιδέες για το
πώς να διαπράξουν τις δολοφονίες, από χο-
λιγουντιανές ταινίες κατασκοπείας.

6 «Δεν έχω ξαναδεί ένα τόσο δυνατό, σουρεα-
λιστικό και τρομακτικό ντοκιμαντέρ εδώ και
μια δεκαετία», δήλωσε ο Βέρνερ Χέρτσογκ.

6 με αφορμή το ντοκιμαντέρ, στο πλαίσιο του
Docs in thessaloniki Pitching Forum 2013,
το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ θεσσαλονίκης και
το ευρωπαϊκό Δίκτυο Ντοκιμαντέρ eDN
διοργανώνουν masterclass με τίτλο «ανατο-
μία της Πράξης του φόνου», την Πέμπτη

21/3/2013 (17:00-18:30,
στην αίθουσα τζον κασ-
σαβέτης), με εισηγή-
τριες την παραγωγό
της ταινίας σίγκνε
μπίργκε σέρενσεν
και την αντιπρόσωπο
πωλήσεων Φιλίπα
Kοβάρσκι, από την
εταιρεία Cinephil. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΦΩΝΕΣ [7]
Μπάρμπαρα Μίλερ
6 οι τρεις γυναίκες μπλόγ-

κερ που πρωταγωνιστούν
στην ταινία δεν είναι μόνες.
Γύρω τους έχουν δημιουργηθεί
κινήματα που πολεμούν τη λογο-
κρισία στο διαδίκτυο και τον αποκλει-
σμό που προσπαθούν να επιβάλουν τα κα-
θεστώτα των χωρών τους.

6 Η κουβανή Γιοάνι σάντσεζ πρόσφατα εξέ-
δωσε βιβλίο με τίτλο Αληθινή Αβάνα: Μια γυ-
ναίκα παλεύει να πει την αλήθεια για την Κούβα
σήμερα.

6 h Ιρανή Φαρνάζ σεϊφί, προσπαθώντας να
τραβήξει την προσοχή στα δικαιώματα των
γυναικών στη χώρα της, ανακάλυψε πως οι
μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου στο Ιράν
μπλοκάρουν τη λέξη «γυναίκα».  

6 «ελευθερία σημαίνει να μπορείς να σταθείς
στη γωνία ενός δρόμου και να φωνάξεις: Δεν
υπάρχει ελευθερία εδώ!», με τα λόγια της Γι-
οάνι σάντσεζ.

ΚΑΜΙΑ ΜΠΟΥΡΓΚΑ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ [8]
Νίμα Σαρβεστάνι
6 στην φυλακή τακχάρ, στην οποία γυρίστηκε

το ντοκιμαντέρ, οι 40 γυναίκες φυλακισμένες
ζουν με τα 34 παιδιά τους, ξεχωριστά από
τους 500 άνδρες κρατούμενους. 

6 Η οργάνωση human rights watch εξέδωσε
το 2012 μία έκθεση με τίτλο «Έπρεπε να το
βάλω στα πόδια», για τι πλήθος αφγανών γυ-
ναικών που βρίσκονται στη φυλακή για
«ηθικά εγκλήματα», όπως η εγκατάλειψη της
οικογενειακής εστίας, όπου η οικογενειακή
βία είναι καθεστώς.

6 h προηγούμενη ταινία του σαρβεστάνι,
Άξιζα 50 πρόβατα, γυρισμένη επίσης στο
αφγανιστάν, αφηγείται τις ιστορίες δύο δε-
κάχρονων κοριτσιών που έχουν πουληθεί
από τις οικογένειές του σε μεγαλύτερους
άντρες, και τις προσπάθειές τους να απε-
λευθερωθούν.

ΝΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ [9]
Μανιέλ φον Στιρλέρ
6 ο ελβετός σκηνοθέτης της ταινίας είναι επαγ-

γελματίας συνθέτης και τρομπονίστας.
6 Η ιδέα για το ντοκιμαντέρ ήρθε από μια προ-

σωπική περιπλάνηση, όταν ο Φον στιρλέρ
έφυγε με τη σύντροφο και τα δύο παιδιά τους
για ένα νομαδικό ταξίδι που κράτησε δύο
χρόνια, σε μέρη όπως η μέση ανατολή, η Πα-
ταγονία και η Ισλανδία. 

6 ο όρος «transhumance» σημαίνει «εποχιακή
μετακίνηση των ανθρώπων με τα ζώα τους
μεταξύ καλοκαιρινών και χειμερινών βοσκό-
τοπων». οι πρωταγωνιστές του ντοκιμαν-
τέρ, Πασκάλ και καρόλ, καλύπτουν 600 χλμ.
σε 4 μήνες. 
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μΙκΡεσ αΦΗΓΗσεΙσ ΚΑΤΑΓΡΑΦη ΤηΣ ΜΝηΜηΣ ΠοΡτΡετα GR
H ελληνική συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ δεν υπολείπεται σε παρεμβατικότητα, ευρήματα, ερευνητική πρωτοτυπία.
Μια μετανάστρια αλλιώτικη απ’ τις άλλες είναι εξίσου ζωηρό κίνητρο με την προεκλογική εκστρατεία του Μπουτάρη, με την
επιμονή ενός καθηλωμένου σε αναπηρικό καροτσάκι συγγραφέα να εκφράζεται, ή με την επανανακάλυψη των χίπις στα σημερινά
Μάταλα της Κρήτης. Συνεντεύξεις στην Ελένη Ανδρουτσοπούλου και στην Τζωρτίνα Σερπιέρη.

ΜΙΑ ΜεΤΑΝΑΣΤΡΙΑ Με ΚεΦΙ

ROUGHCUT
Ελιάνα Αμπραβανέλ

σκηνές από τη ζωή μιας
Φιλιππινέζας στην αθήνα του
σήμερα συνθέτουν ένα ντοκιμαντέρ
που, αποδεικνύει όχι μόνο τον
παραλογισμό του στερεότυπου
συνθήματος «είμαστε όλοι
μετανάστες», αλλά και το ότι όλοι οι
μετανάστες δεν είναι ίδιοι -
συμπέρασμα που δεν είναι
αυτονόητο.

H ιστορία της Μπάμπι έχει πολλές και
ενδιαφέρουσες πτυχές, καθώς οι ρό-
λοι στους οποίους προσπαθεί να αν-
ταποκριθεί είναι πολλοί: οικονομική
μετανάστρια που αγωνίζεται για να
επιβιώσει, μητέρα και σύζυγος από
απόσταση, όπως και κομμώτρια, καλ-
λιτέχνις, γυναίκα, στυλοβάτης οικονο-

μικά της οικογένειάς της. Μιλήστε μας
για την ηρωίδα σας και τη ζωή της.
Η μπάμπι είναι υπερπαραγωγή από μόνη
της! Παρά τις ρεαλιστικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της,
δεν χάνει ποτέ το κέφι της και φροντίζει
να φτιάχνει και το κέφι των άλλων. αντι-
μετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα με
ηρεμία και αποφασιστικότητα, αυτοσαρ-
κάζεται και ξέρει κάθε λεπτό πού πατάει.
Δεν περιμένει τίποτα από τους άλλους,
αλλά περιμένει τα πάντα από τον εαυτό
της! ‘οπως λέει και η ίδια: «κοιμάμαι
ήσυχη τα βράδια!» είναι όμως τα πράγ-
ματα όπως θέλει να τα βλέπει εκείνη; 

Μεγάλο τμήμα της ταινίας καταλαμ-
βάνει η επικοινωνία της ηρωίδας με
την οικογένειά της  στις Φιλιππίνες
μέσω skype, όπου γίνεται εμφανής η

διαρκής αγωνία της να τους προσφέ-
ρει όσα περισσότερα υλικά αγαθά και
εντυπωσιακά πάρτυ μπορεί, ενώ
εκείνη ζει σ’ ένα υπόγειο  στην Αθήνα
και δουλεύει ασταμάτητα. Πώς νιώ-
σατε να βιώνει η ηρωίδα σας τη σχέση
με την οικογένειά της;
Η μπάμπι παίρνει την επιβεβαίωσή της
μέσα από την προσφορά στην οικογέ-
νειά της. στις Φιλιππίνες αυτός είναι ο
κανόνας, ολόκληρες οικογένειες στηρί-
ζονται οικονομικά από ένα και μόνο μέ-
λος τους, συνήθως από μια γυναίκα,
που εργάζεται κάτω από σκληρές συν-
θήκες σε μια χώρα της Δύσης. στην πε-
ρίπτωση της ηρωίδας, τα πράγματα πε-
ριπλέκονται λόγω της ιδιαιτερότητάς
της. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα,
γιατί θα χαλάσω το στοιχείο της έκπλη-
ξης στους θεατές.

Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε στο να
προσεγγίσετε την ηρωίδα σας και να
την πείσετε να σας επιτρέψει να κι-
νηματογραφήσετε την καθημερινό-
τητα της; 
e, λοιπόν θα σας φανεί απίστευτο, αλλά
δεν αντιμετώπισα καμιά δυσκολία! στην
αρχή βέβαια η μπάμπι νόμιζε ότι επρό-
κειτο να κάνω μια ταινία μυθοπλασίας
βασισμένη στην ιστορία της. στις πρώτες
συναντήσεις μας συζητούσαμε πολύ για
την παιδική της ηλικία στις Φιλιππίνες
και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε κα-
θημερινά για να μπορέσει να ενταχθεί
στο περιβάλλον της χωρίς να κάνει προ-
σωπικές «εκπτώσεις». ‘οταν κατάλαβε
ότι επρόκειτο να κινηματογραφήσω την
ίδια, δέχτηκε αμέσως και για επόμενα
τρία χρόνια «μπαινόβγαινα» στην καθη-
μερινότητά της.



17 15th TDF  πρώτο πλάνο #271 [2013]

Στην ταινία σας πρωταγωνιστεί ένας
σύγχρονος ήρωας της καθημερινότη-
τας ο οποίος  πάρα τη σοβαρή νόσο που
του ανατρέπει τη ζωή, δίνει τον δικό του
καθημερινό αγώνα επιβίωσης και βρί-
σκει τρόπους να γίνει δημιουργικός.
Πώς καταφέρατε να προσεγγίσετε τον
ήρωά σας και να τον πείσετε να μοιρα-
στεί την ιστορία του;
τον Δημήτρη Παπαδούλη τον γνώρισα
μέσω ενός κοινού μας φίλου, του πρώτου
του εκδότη, του συγγραφέα θανάση τρια-
ρίδη. οι δύο φιλίες δημιούργησαν ένα
κλίμα εμπιστοσύνης στο οποίο πολύ σύν-
τομα γεννήθηκε μια τρίτη φιλία, ανάμεσα
στον Δημήτρη και σε μένα. Παρά την κα-
τάστασή του, ο Παπαδούλης έχει έντονη
την αίσθηση του χιούμορ κι αυτοσαρκά-
ζεται σε κάθε ευκαιρία, κάτι που σπάει τον

πάγο και κάνει τον άλλον να αισθανθεί
άνετα μαζί του.  ευθύς εξαρχής του είπα τί
σκέφτομαι να κάνω χωρίς υπεκφυγές. Δεν
μου αρνήθηκε το παραμικρό. ο ίδιος πι-
στεύει ότι από τη στιγμή που γράφει κα-
νείς, εκτίθεται έτσι κι αλλιώς. λέει χαρα-
κτηριστικά, στην ταινία: «Ποιός γράφει για
να μην τον διαβάσουν;» στην αρχή κινή-
θηκα αρκετά συντηρητικά. Έκανα τα
πρώτα γυρίσματα μόνη, χωρίς συνεργείο,
προκειμένω να αισθανθώ κι εγώ άνετα
μαζί του.

Πόσο διάστημα ακολουθήσατε τον
ήρωά σας; Αντιμετωπίσατε δυσκολίες;
Η κινηματογράφιση κράτησε περίπου 20
μήνες με μέσο όρο ένα γύρισμα ανά 2-3
μήνες. Η μόνη δυσκολία που συνάντησα
ήταν ότι τόσο οι κοπέλες που τον φρόν-

τιζαν όσο και η μητέρα του δεν ήθελαν
να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα. απο-
φάσισα να κρατήσω διακριτική στάση κι
απέφυγα ν' απεικονίσω καθημερινές λε-
πτομέρειες. Άλλωστε, η δημιουργική
πλευρά του Δημήτρη ήταν τόσο έντονη
ώστε δεν έβρισκα τον λόγο να κάνω άλλη
μια ταινία για έναν άνθρωπο με ειδικές
ανάγκες και να εστιάσω μόνο στις κινητι-
κές του δυσκολίες. το να τον συναντώ
κάθε τόσο και να μιλάμε και για τους δύο
μας ευχάριστο και παραγωγικό. το ότι
υπήρχε μια ανοιχτή κάμερα δίπλα του
ήταν δευτερεύον. υπήρξε μεταξύ μας μια
ανταλλαγή, σαν να φόρτιζε ο ένας τον άλ-
λον. οι συναντήσεις μας ήταν κάτι σαν να
ανταλλάσσουμε δώρα. στόχος μας –κι ο
Δημήτρης το γνωρίζει– να εμπνεύσουμε
έστω κι έναν άνθρωπο.

Πόσο σας επηρέασε προσωπικά  η ιστο-
ρία του Δημήτρη Παπαδούλη;
με επηρέασε από το πρώτο άκουσμα, από
τις αφηγήσεις του κοινού μας φίλου. Πι-
στεύοντας στη δύναμη του ανθρώπου και
στη θέλησή του, ζήτησα από τον εαυτό
μου να τον γνωρίσω. αυτό που θυμάμαι
έντονα από την πρώτη μας συνάντηση εί-
ναι το χαμόγελό του. Η έκφραση του προ-
σώπου του ότι όλα είναι καλά. Δεν μπορεί
να σε αγκαλιάσει, αλλά νιώθεις τη θέρμη
του. τον ενδιαφέρει πολύ να δημιουργεί
ανιδιοτελείς δεσμούς με τους ανθρώπους.
Ζητάει να πάει λίγο μακρύτερα από αυτό
που του έτυχε και χαμογελάει. Όλα αυτά
μου άλλαξαν την κοσμοθεωρία. είμαι φύ-
σει απαισιόδοξος άνθρωπος. Όταν όμως
δυσκολεύομαι, τον σκέφτομαι και λέω
«όλα καλά!».

Ο εΠΙΜΟΝΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦεΑΣ

αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας. καθηλωμένος σε
αναπηρικό καροτσάκι, επιμένει να είναι αισιόδοξος και να γράφει
λογοτεχνικά κείμενα. τι γίνεται, όμως, όταν, μια μέρα, εκείνος,
ένας άνθρωπος της γραφής, καλείται να αποδεχθεί την
«αδιακρισία» της κινηματογραφικής μηχανής που εισβάλλει στη
ζωή του για να κοινοποιήσει τις λεπτομέρειές της...

δηΜηΤΡηΣ ΠΑΠΑδΟΥΛηΣ – ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ δΩΡΟ
Στέλα Αλισάνογλου

δηΜηΤΡηΣ ΠΑΠΑδΟΥΛηΣ – ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ δΩΡΟ
Στέλα Αλισάνογλου

Οι Έλληνες πρόσφυγες, κατά την Μικρα-
σιατική Καταστροφή κατάφεραν να ξε-
φύγουν από τη φωτιά του πολέμου και
να εγκατασταθούν στην νέα τους πα-
τρίδα «με την ψυχή στο στόμα». Θα μας
μιλήσετε για το δικό σας οδοιπορικό
κατά την καταγραφή των ιστοριών τους
και για τη δημιουργία της ταινίας;
ο πόλεμος δεν είναι φυσική καταστροφή:
είναι έργο των ανθρώπων και οι συνέπειές
του στις ψυχές και στις ζωές των ανθρώ-
πων είναι ανείπωτες, εφιαλτικές. αφήνει
ίχνη που αν τύχει να ακολουθήσει κανείς,
αντιμετωπίζει έντονα το ερώτημα: «γιατί;»
Γιατί τότε; Γιατί ακόμα και σήμερα; καλού-
μαστε όλοι μας να δώσουμε απάντηση σ’
αυτό το «γιατί».

Όπως και στα υπόλοιπα επεισόδια της
νέας σειράς ντοκιμαντέρ που σκηνοθε-

τείτε, έτσι κι εδώ ένας γνωστός ηθο-
ποιός γίνεται αφηγητής κι ακροατής
των μαρτυριών κι ακολουθεί τις διαδρο-
μές των ηρώων σας. Για ποιο λόγο επι-
λέξατε αυτήν την ιδιαίτερη κινηματο-
γραφική φόρμα; 
στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ που συμ-
μετέχει στο φεστιβάλ, χρησιμοποιώ τη
θεατρική φόρμα σαν εργαλείο για να ανα-
δείξω πώς μετέχουμε αυτής της «κληρο-
νoμιάς», που αναφέρεται στον τίτλο. συ-
νειδητά ή ασύνειδα την κουβαλάμε ως
λαός. ενενήντα χρόνια μετά, έχει πολλά
να μας αποκαλύψει μέσα από τις μαρτυ-
ρίες αυτών των ανθρώπων που βίωσαν
άμεσα τα γεγονότα. αν τους αφουγκρα-
στούμε, αν τους ακολουθήσουμε σ’ αυτή
την οδύσσεια βήμα προς βήμα, όχι σαν
απλοί θεατές μιας ιστορίας, αλλά ως με-
τέχοντες σ’ αυτήν, μετουσιώνοντας το μή-

νυμα του παρελθόντος και τοποθετώντας
το στο παρόν, τότε η κληρονομιά αυτή
δικαιώνεται κι αποκτά το νόημα της στο
σήμερα. 

Η αφήγηση των συγκλονιστικών ανα-
μνήσεων του πρόσφυγα καθηλώνουν
το θεατή. Η διατήρηση της ιστορικής
μνήμης μπορεί να αποτελέσει πυξίδα
για τον σύγχρονο άνθρωπο και τον κα-

θημερινό του αγώνα
για επιβίωση;
ο βαθύτερος και πιο ου-
σιαστικός ρόλος της
ιστορίας θεωρώ ότι είναι αυτός ακριβώς:
της πυξίδας ή του δασκάλου, αν θέλετε,
που υπενθυμίζει, μας διδάσκει, μας προ-
τρέπει ή προσπαθεί να μας αποτρέψει από
πράξεις προσωπικές ή συλλογικές και τις
συνέπειές τους.

ΜΙΑ ΚΛηΡΟΝΟΜΙΑ – 
Με ΤηΝ ψΥΧη ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
Κυριακή Μάλαμα

η ΟδΥΣΣεΙΑ εΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ της
εΡτ-3, ο ακύλλας καραζήσης υποδύεται έναν άνδρα που εκδιώχτηκε από το
χωριό του στη σαμσούντα κατά την περίοδο της βίαιης ανταλλαγής
πληθυσμών στις αρχές της δεκαετίας του 1920 – η ιστορία του κληροδοτεί
στον θεατή μια ανεκτίμητη περιουσία.



Ποια ήταν η αφορμή για να ασχοληθείτε
με την ιστορία των παιδιών των λουλου-
διών στα Μάταλα της Κρήτης;
αφορμή υπήρξε το reunion των χίπηδων
από όλο τον κόσμο που διοργανώθηκε από
το Δήμο Φαιστού τον Ιούνιο του 2011, στη
διάρκεια του Φεστιβάλ στα μάταλα όπου
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το βιβλίο
του Γερμανού δημοσιογράφου και συγγρα-
φέα αρν στρόχμεγιερ, με τίτλο The Myth of
Matala. 

Οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο που συ-
ναντήθηκαν και έζησαν στα Μάταλα
εκείνη την περίοδο ανέπτυξαν μια ιδιαί-
τερη σχέση με την περιοχή και τους κα-
τοίκους της. Πώς καταγράφεται αυτό στο
ντοκιμαντέρ;
από τις μαρτυρίες που έχουμε στο ντοκι-
μαντέρ όπου φωτίζεται η πρώτη περίοδος,
η δεκαετία του 1960, οι ξένοι που ζούσαν
στις σπηλιές εκείνη την εποχή δεν είχαν ανα-
πτύξει κάποια ιδιαίτερη σχέση με τους ντό-

πιους. από μαρτυρίες και ντόπιων αντιλαμ-
βανόμαστε ότι υπήρχε μια καλή και φιλική,
ίσως και γραφική σχέση μιας ελλάδας σ’
εκείνη τη γωνιά της πατρίδας μας, «αθώας»
απέναντι σε αυτά τα νέα, μορφωμένα, όπως
λένε, και λίγο «αφηρημένα» παιδιά, που
όμως είχε την ευκαιρία να ξεφύγει για λίγο
από την απίστευτη φτώχεια της, πουλώντας
τοπικά προϊόντα και παρέχοντας κάποιες
υπηρεσίες σε οικογενειακό επίπεδο. εξαι-
ρέσεις ήταν κάποιοι όπως ο χαρακτήρας της
ταινίας μας, Δρ. Έλμπαρ Βίντερς-Όλε, ένας
νέος της εποχής με ανεπτυγμένη πολιτική
συνείδηση, ο οποίος, μιλώντας ελληνικά,
λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα
στους ντόπιους και τους ξένους και ανέ-
πτυξε ιδιαίτερες σχέσεις με κάποιους ντό-
πιους που διατηρούνται μέχρι σήμερα σχε-
δόν πενήντα χρόνια μετά.

Ο εναλλακτικός τρόπος ζωής και κοινω-
νικής οργάνωσης που είχαν υιοθετήσει
και αναπτύξει οι χίπηδες, μπορεί να απο-

τελέσει έμπνευση για τα οικονομικά και
κοινωνικά αδιέξοδα του σύγχρονου αν-
θρώπου της πόλης;
ακόμη και σήμερα μπορείς να βρεις εκεί και
στις γύρω περιοχές ανθρώπους που έχουν
υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής διαφορετικό
από των υπολοίπων, δεν γνωρίζω όμως εάν
αυτό συμβαίνει εξ ανάγκης ή από επιλογή.
το δεύτερο είχε επιλέξει σαφώς ο κεντρικός
χαρακτήρας μας, ο ματαλιώτης ψαράς
Γιώργης Γερμανάκης. Όλη του τη ζωή έζησε
σαν χίπης, χρειαζότανε ελάχιστα χρήματα
για να ζήσει και όπως μας έλεγε: «εγώ δεν
θέλω πολυτέλειες και άγχος και ε9. εγώ
θέλω όταν τρώω να τρώει και η γάτα και ο
σκύλος που είναι στα πόδια μου κάτω από
το τραπέζι. εγώ θέλω να ζω το σήμερα. το
αύριο δεν με νοιάζει.» εξάλλου είναι αυτός
που έγραψε και το γνωστό σύνθημα στον
τοίχο στην παραλία των ματάλων: «wel-
come to Matala. today is life. tomorrow
never comes» και σε αυτόν είναι αφιερω-
μένη η ταινία μας.
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Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με την κα-
ταγραφή της συγκεκριμένης τραγωδίας;
Χ.Τ.: Η καταστροφή στο Χορτιάτη δεν είναι
καταγεγραμμένη σε κανένα αρχείο, γερμα-
νικό ή ελληνικό, και αυτό αποτελούσε για
χρόνια εμπόδιο στο να συλλεγούν στοιχεία
και να τεκμηριωθουν τα ιστορικά γεγονότα.
θεωρήσαμε απαραίτητο να αποσαφηνι-
στούν τα κενά. Προς τούτο, αφήσαμε τους
ανθρώπους να μας αφηγηθούν οι ίδιοι αυτά
που έζησαν.
Α.Κ.: Η  βιωμένη ιστορία δίνει πάντα μια
διαφορετική διάσταση στα πράγματα. Γι’
αυτό αποφασίσαμε να καταγράψουμε τις
μαρτυρίες, όσο ακόμη υπάρχουν άνθρω-
ποι που έζησαν τα γεγονότα. αργήσαμε

μάλιστα, γιατί πολλοί εν τω μεταξύ χά-
θηκαν. 

Οι μαρτυρίες της ταινίας συγκλονίζουν
και αποδεικνύουν ότι τα τραύματα στις
ανθρώπινες ψυχές δύσκολα επουλώνον-
ται. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά
την καταγραφή τους;
Α.Κ.: είναι δύσκολο να ζητάς από τους αν-
θρώπους να σου αφηγηθούν προσωπικές
εμπειρίες, τόσο τραγικές που, όπως λέει ένας
απο τους ήρωες του ντοκιμαντέρ, δεν θέλει
κανείς να θυμάται: («αυτά που έζησα προ-
σπαθώ να τα ξεχάσω...») Ήταν δύσκολο για
μας γιατί αισθανόμασταν ότι ξύνουμε μια
πληγή, ενώ ταυτόχρονα αισθανόμασταν,

απο ένα σημείο και μετά, κοινωνοί και οι
ίδιοι αυτών των οδυνηρών αναμνήσεων.
Χ.Τ.: Η μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά και ταυ-
τόχρονα πρόκληση, ήταν να καταφέρουμε
οι αφηγήσεις των ανθρώπων που έζησαν
αυτήν την αγριότητα να  μεταφερθούν, όχι
ως μνήμη, αλλά ως βιωμένη αλήθεια.  Η επι-
θυμία μας να καταγράψουμε τη δική τους
ιστορία και η διαδικασία της εμπλοκής με
τις μνήμες και τους φόβους τους εξαφάνι-
σαν την μεταξύ μας απόσταση και αποκά-
λυψαν τη βίαιη και σκληρή πραγματικότητα.
Η διαφορετική διαχείριση των γεγονότων,
η σιωπή η άρνηση ή η συγκίνηση του κάθε
ήρωα μάς αποκαλύπτει τους διαφορετικούς
χαρακτήρες και κάνει την μαρτυρία πιο αλη-
θινή,συγκλονιστική. Η άλλη μεγάλη δυσκο-
λία ήταν η προσπάθειά μας να συγκρατή-
σουμε την δική μας συγκίνηση, στο βαθμό
που να μην επηρεάσει την καταγραφή.

Η ζωντανή ιστορική μνήμη μπορεί να
αποτελέσει αφετηρία για την αντιμετώ-
πιση των σύγχρονων φαινομένων βίας
και της ανόδου του φασισμού;

Α.Κ.: Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης
μπορεί να βοηθήσει να συνειδητοποι-
ήσουμε κάποια πράγματα ή και να μάθουμε
καλύτερα την ιστορία μας, αλλά δεν πι-
στεύω ότι μπορεί να αποτρέψει να ξανα-
συμβούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.
οι μόνοι που μπορούν να αλλάξουν τη ροή
της ιστορίας, όμως, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι
μέσα από τη συλλογική και πολιτική τους
δράση.
Χ.Τ.: Η έλλειψη της ιστορικής μνήμης, ως
στοιχείου της σύγχρονης κοινωνίας, είναι το
ευάλωτο σημείο όπου τέτοια φαινόμενα
όπως του φασισμού ή του ναζισμού βρί-
σκουν οξυγόνο και ξαναποκτούν υποσταση.
Η προσπάθεια της καταγραφής και μετάδο-
σης της μνήμης μέσα από μαρτυρίες βιω-
μένης ανθρώπινης βίας αποτελεί ασπίδα για
τις επόμενες γενιές. Η λήθη οδηγεί στη μει-
ωμένη αντίληψη της πραγματικότητας σε
σχέση με το παρελθόν, με αποτέλεσμα να
χρειάζεται ξανά το άσχημο βίωμα για τη συ-
νειδητοποίηση. Η λήθη που επιδιώκει το ση-
μερινό κυρίαρχο πολιτικό σύστημα οδηγεί
στο θάνατο.

ΖΩΝΤΑΝη μΝΗμΗ
Ένα δημιουργικό δίδυμο από τη θεσσαλονίκη μιλά από κοινού για την
προσπάθειά τους να ρίξουν φως σε ένα κομμάτι της ελληνικής Ιστορίας που
παρέμεινε ανεξήγητα σκοτεινό: στο ολοκαύτωμα στο Χορτιάτη, ακόμα μια
ιστορία ναζιστικής αγριότητας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

HIPPIE! HIPPIE! 
MATALA! MATALA!
Γιώργος Βαρελάς

HIPPIE! HIPPIE! 
MATALA! MATALA!
Γιώργος Βαρελάς

Για πολλούς Έλληνες, το άκουσμα των δύο λέξεων του τίτλου αυτού του
ντοκιμαντέρ της εΡτ ταυτίζεται με τη φιγούρα του Βασίλη τσιβιλίκα στην
ταινία του αλέκου σακελλάριου Η θεία μου η χίπισσα. Η δημοσιογράφος
μαρία κουφοπούλου, που υπογράφει το σενάριο της ταινίας, περιγράφει
πώς προσέγγισε την ιστορία των χίπις στην κρήτη.

λουλουΔΙα καΙ ΡΑΚη

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦηΣ

Άκης Κερσανίδης, Χρύσα Τζελέπη
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Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε στην κινημα-
τογράφηση και τι είδους περιορισμοί,
εκούσιοι ή ακούσιοι, τέθηκαν στην προ-
σέγγιση ενός τόσο προβεβλημένου δημό-
σιου προσώπου;
καταρχάς, η απόφαση να ξεκινήσω αυτήν
την ταινία έγινε την τελευταία στιγμή, χωρίς
να έχω εξασφαλίσει βοήθεια από κάποιον
παραγωγό και, κατά συνέπεια, έπρεπε να
τα κάνω όλα μόνος μου με πολύ λίγα μέσα
και λίγη βοήθεια από φίλους. και αυτό σή-
μαινε πως έπρεπε να καλύπτουμε κινημα-
τογραφικά μια ανεξέλεγκτη διαδρομή 10
εβδομάδων για 15 ώρες την μέρα. Φορτω-
μένοι σαν μουλάρια, φτάσαμε στα όρια της
φυσικής εξάντλησης, καθώς προσπαθούσα
να καταγράφω όσα περισσότερα μπο-
ρούσα και να μεταφέρω το φρενήρη
ρυθμό μιας προεκλογικής εκστρατείας. στο
επίπεδο της πρόσβασης στο χαρακτήρα
και τις καταστάσεις, δεν είχα κανένα πρό-
βλημα με τον κυρ-Γιάννη, ο οποίος έδειχνε
να με εμπιστεύεται με τον δικό του τρόπο,

δηλαδή αγνοώντας με. Πιο πολλή δυσπι-
στία συναντούσα από το περιβάλλον του,
καθώς πάσχιζαν με κάθε τρόπο να τον
«προστατεύσουν», αλλά αυτό είναι μια μό-
νιμη κατάσταση καθώς ο κυρ-Γιάννης δύ-
σκολα μπαίνει σε καλούπια πολιτικής ορ-
θότητας που του θέτουν άλλοι.

Η τελευταία ταινία σας Ένα βήμα μπροστά,
όπως και η προηγούμενη ταινία σας Τ4
trouble, επικεντρώνονται σε ασυμβίβα-
στες προσωπικότητες με ξεχωριστές δια-
δρομές, ο καθένας στο χώρο του. Τι σας
οδήγησε να επιλέξετε τους συγκεκριμέ-
νους ήρωες για να πρωταγωνιστήσουν
στις ταινίες σας;
αυτό που με οδηγεί είναι η χαρά της κινη-
ματογραφικής αφήγησης, με κέντρο την αν-
θρώπινη διαδρομή, που κάθε φορά βρίσκει
τον ήρωα ο οποίος ενσαρκώνει την αναζή-
τηση, αλλά αυτό είναι και θέμα τύχης. το
πώς συναντά κανείς τα θέματά του δεν είναι
πάντα προΐόν λογικής διεργασίας. κατα κά-

ποιον τρόπο, αυτές οι δύο ταινίες μιλούν για
το ίδιο πράγμα, είναι οι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος και αφορούν στις επιλογές και
στη δύναμη της απόφασης και την ελευθε-
ρία που προσφέρεται, ή της αδυναμίας λή-
ψης απόφασης, όταν τα πράγματα δηλαδή
αποφασίζουν για σένα.

Το τέλος της ταινίας συνδέει την προεκλο-
γική περίοδο με τη σημερινή καθημερινό-
τητα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Γιατί
επιλέξατε να κάνετε αυτή τη μικρή ανα-
φορά στο σήμερα; Μήπως αποτελεί και την
αφετηρία για ένα νέο ντοκιμαντέρ «ένα
βήμα μετά» την εκλογή του δημάρχου;
Προς το παρόν δεν σκέφτομαι ένα τέτοιο ντο-

κιμαντέρ. Η μικρή ανα-
φορά στο φινάλε στο
2012, δηλαδή 2 χρόνια
μετά τις εκλογές, έγινε σε
σχέση με ένα ορατό προ-
βλημα της πόλης και την
εξέλιξή του και το τι συμβολίζει για την κατά-
σταση στη χώρα μας, τη φύση των προβλη-
μάτων και τις διαφορετικές αφηγήσεις ερμη-
νείας τους. και ήθελα να τονίσω επίσης, εν
είδει πικρού σχολίου, πως αν η προεκλογική
εκστρατεία και η νίκη μοιάζουν με το φλερτ
με την εξουσία και το μήνα του μέλιτος, τότε,
η άσκηση της εξουσίας αρχίζει και μοιάζει με
τον γάμο και τα υπαρκτά καθημερινά προ-
βλήματά του.

ΡεμΠουταΡεΙ 
ΤΟ ΣΥΣΤηΜΑ

εΝΑ ΒηΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
Δημήτρης Αθυρίδης

Ένας σκηνοθέτης που έγινε γνωστός με το πορτρέτο του τέρρυ Παπαντίνα,
ενός μποέμ καλλιτέχνη του ροκ,  επιστρέφει με το πορτρέτο του δημάρχου
θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. 
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νθρωποι από τον χώρο της τέχνης,
της επιστήμης και της πολιτικής,
αλλά και άνθρωποι της διπλανής
πόρτας που κάνουν τη διαφορά,
συχνά ξεπερνώντας τα όριά τους,
όλοι πρωταγωνιστούν σε προσω-

ποκεντρικά ντοκιμαντέρ. εκεί οι αντεργ-
κράουντ σκιές του παρελθόντος (Φωνές
από το υπόγειο [1] του Γιάννη Χαριτίδη, Για
την αποκατάσταση του μαύρου – Κατερίνα
Γώγου του Αντώνη Μποσκοΐτη) συναν-
τούν τη διανόηση του παρόντος (Μία μέρα
από τη ζωή του Θάνου Λίποβατς [2] του Πα-
ναγιώτη Κράββαρη) και η καλλιτεχνική
πρωτοπορία του χθες (Anaparastasis: Η ζωή
και το έργο του Γιάννη Χρήστου (1926-1970)
[3] του Κωστή Ζουλιάτη), δίνει τη σκυτάλη
στα ταλέντα του αύριο (Black Box [4] του
Γεράσιμου Ρήγα). 

Ζωές αξέχαστες και συναρπαστικές, σαν
ταινίες και τραγούδια που νικούν το χρόνο,
ξετυλίγονται στα βιογραφικά ντοκιμαντέρ
Ντίνος Κατσουρίδης: Μια ζωή σαν σινεμά [5]
της Ισαβέλλας Μαυράκη και Σταύρος Κου-
γιουμτζής: Μια καληνύχτα πες μου [6] τουΤη-
λέμαχου Κοεμτζόπουλου. οι Παντελής
Βούλγαρης, Περικλής Χούρσογλου, Νίκος
κυπουργός, σάιμον μπλουμ-Νικολαΐδης και
Δημήτρης Παπαδημητρίου, μεταξύ άλλων,
μιλούν για τη μαγεία της κινηματογραφικής
μουσικής στο ντοκιμαντέρ OST – Original
Soundtrack [7] του Φάνη Λογοθέτη. και
από τη μουσική, στη φωτογραφία μάς
μυούν δύο ντοκιμαντέρ της σειράς της εΡτ,
Οπτική γωνία. στο Ο ξένος – Γιώργος Δεπόλ-
λας [8] του Σταύρου Ψυλλάκη, ο ασυμβί-
βαστος φωτογράφος Γιώργος Δεπόλλας αυ-
τουπονομεύεται και γοητεύει. στην Οπτική
γωνία: Photoville [9] του Νίκου Πανουτσό-
πουλου, το μπρούκλιν, η λήμνος κι ένα
πρωτότυπο «χωριό» της φωτογραφίας, στε-
γασμένο σε κοντέινερ-εκθεσιακούς χώρους,
δίνουν το στίγμα μιας τέχνης χωρίς σύνορα.

με φόντο την ελλάδα της κρίσης, πριν
από τις καθοριστικές εκλογές του 2012, οι
Active Member περιοδεύουν με όπλο τους
σαρωτικούς στίχους τους, στην ταινία Το
κλεμμένο μας τσίρκο [10] του Χρήστου Πα-

νάγου και του Κώστα Μακρινού. Παράλ-
ληλα, τέσσερις υποψήφιοι βουλευτές κατά
την περίοδο της προεκλογικής τους εκ-
στρατείας, εκτίθενται, χωρίς σχόλιο, στο
ντοκιμαντέρ Δημοκρατία, ο δρόμος του
σταυρού [11] του Μάρκου Γκαστίν. τα
συμπεράσματα, όπως πάντα, ανήκουν στον
θεατή...

κόντρα στη μιζέρια των καιρών, βαδίζουν
γενναία δύο νέοι άνθρωποι που διαπρέπουν
ο καθένας στον τομέα του, τόσο στην ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό, και μαρτυρούν,
όπως προοικονομεί ο τίτλος της σειράς της
εΡτ όπου εντάσσονται, πως Ες αύριον τα
σπουδαία.. σε αυτά τα Πορτρέτα του αύριο,
παρακολουθούμε τη βιολόγο και ερευνή-
τρια Έλλη Παπαεμμανουήλ, η οποία έχει ήδη
στο βιογραφικό της μια επαναστατική ανα-
κάλυψη κατά της λευχαιμίας (Μια μικρή
άγνωστη μαθήτρια [12] του Μιχάλη Λυ-
κούδη), καθώς και τον θεατρικό σκηνοθέτη
Δημήτρη καρατζά, που τα τελευταία χρόνια
έχει καταπλήξει κοινό και κριτικούς (Δημή-
τρης Καρατζάς [13] της Κλεώνης Φλέσσα). 

Άνθρωποι καθημερινοί, αλλά και μαζί ξε-
χωριστοί, κλέβουν την παράσταση: όπως,
για παράδειγμα ο αθλητικογράφος Γιώργος
Γεωργίου, χάρη στη χειμαρρώδη ιδιοσυγ-
κρασία του, που ξεδιπλώνεται στο Έξω από
τα δόντια [14] του Μενέλαου Καραμαγ-
γιώλη (μέρος της σειράς της εΡτ Συναντή-
σεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους). ο Ζοάν,
η Άννα, ο Χασάν και ο Ιβάν αποκαλύπτουν
την καθημερινότητά του να είσαι νάνος στο
ντοκιμαντέρ Από κάτω χαμηλά [15] της Χρι-
στίνας Πιτούλη και του Μιγκέλ Ιλάρι, ενώ
ο ήρωας του Τζώρτζη Γρηγοράκη στην ται-
νία Celtman [16] υπερβαίνει σώμα και ψυχή
συμμετέχοντας, κάτω από ακραίες συνθή-
κες, στο ομότιτλο σκωτζέζικο τρίαθλο. 

Όλα τα πρόσωπα, τελικά, συγκλίνουν
σ’ ένα: στον άνθρωπο και στη μοναδική
αλήθεια του. αυτή κερδίζει κάθε στοί-
χημα: του δημιουργού με τον εαυτό του,
με το υποκείμενό του και εν τέλει με τον
θεατή. ας απολαύσουμε αυτά τα αληθινά
πρόσωπα στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαν-
τέρ θεσσαλονίκης. 

ΠΡΟΣΩΠΑ
Οι άνθρωποι παραμένουν αυτό που είναι
ακόμη κι αν τα πρόσωπά τους καταρρεύσουν.
Μπέρτολτ Μπρεχτ 

Πρόσωπα που σε κάνουν να αναπολείς και να ελπίζεις, να χαίρεσαι και να
λυπάσαι, να προβληματίζεσαι και να στριφογυρνάς στο κάθισμά σου, πρόσωπα
που υπενθυμίζουν ότι ο καθένας μας «λάμπει» μέσα στη μοναδικότητά του.
ετερόκλητοι χαρακτήρες με ξεχωριστές ιστορίες στις αποσκευές τους και κοινό
άξονα την αυθεντικότητά τους, έτσι όπως τους τολμούν να αφουγκραστούν οι
Έλληνες δημιουργοί. αυτά τα πρόσωπα κυριαρχούν στα ελληνικά ντοκιμαντέρ
του 15ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ θεσσαλονίκης.

της Αλεξάνδρας Κόλια
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ανθρωπότητα, και μαζί
και στην τέχνη, τη μεγα-
λύτερη δεξαμενή αλίευ-
σης και επιβεβαίωσης
πληροφοριών και υλικού,
ενισχύοντας την παλαι-
ότερη άποψη του μπα-
ζέν ότι το κοινό, παρότι
έχει στα χέρια του μέσα

επιβεβαίωσης των πληρο-
φοριών, εν τούτοις αποζητά μια ντοκιμενταρι-
στική αυθεντικότητα. αυτή η κατάσταση
μεγεθύνει την ανάγκη για γνώση και αισθητική
ακόμα πιο εκλεκτική και εκλεπτυσμένη, ανάγκη
που φτάνει ασφαλώς ως το ντοκιμαντέρ. ας πά-
ρουμε, τέλος, ως παράδειγμα την πόλη όπου
ζούμε. και ας φανταστούμε πως αναθέτουμε σε
δέκα σκηνοθέτες να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ
για την ιστορία της, ή ακόμα και για συγκεκρι-
μένα περιστατικά ή πρόσωπα. Προφανώς θα εί-
χαμε ως αποτέλεσμα δέκα διαφορετικά
ντοκιμαντέρ. ακόμα δεν πειστήκατε πως το
ντοκιμαντέρ είναι τέχνη;

εάν λοιπόν το «documantaire» χρησιμοποιεί-
ται παλαιόθεν στα γαλλικά ως όρος που περι-
γράφει τις ταξιδιωτικές ταινίες, μπορούμε να
πούμε πως αυτές τις μέρες συνωθούνται εδώ οι
εμπειρίες πολλών ταξιδιών: ένα υπερωκεάνιο,
λίγα μέτρα από τον θερμαϊκό...

Ο Ιορδάνης Κουμασίδης είναι συγγραφέας.

ίναι πολύ σημαντική η επιτυχία του φε-
στιβάλ ντοκιμαντέρ. ειδικά σε μια πόλη

που ο αέρας μπορεί να πάρει πολύ εύ-
κολα μαζί του τις εικόνες και τις ιστο-

ρίες. και ακόμα περισσότερο αν
συνυπολογίσουμε πως δεν είναι και

το πιο λαοφιλές είδος – εκτός αν πι-
στέψουμε τις δηλώσεις των αστέρων της tv οι
οποίοι άπαντες στις συνεντεύξεις τους δηλώ-
νουν με περηφάνια ότι στην τηλεόραση βλέ-
πουν μόνο ντοκιμαντέρ.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ένα ντοκιμαντέρ
μπορεί να σου προσφέρει εντονότερη συγκί-
νηση από μια fiction ταινία. επειδή βέβαια
έχουμε συνηθίσει να συναντάμε στους σχετι-
κούς ορισμούς την τέχνη ως μια άλλη, συνήθως
φαντασιακή, αναπαράσταση της ζωής, ορισμέ-
νες φορές μας είναι δύσκολο να θεωρήσουμε
το ντοκιμαντέρ «καθαρή», αυθεντική τέχνη.

το ντοκιμαντέρ θα μπορούσαμε να πούμε
πως είναι η τέχνη του σκηνοθέτη που διαθέτει
την ικανότητα να παρουσιάζει την αισθητικο-
ποιημένη του εκδοχή για τα συμβάντα, δίχως
να τα αλλοιώνει σε βαθμό αμφισβήτησης της
ύπαρξής τους. εξαιρούνται ασφαλώς τα ψευδό-
ντοκιμαντέρ, ως συνειδητά επινοημένη δημι-
ουργία. 

εδώ όμως ανακύπτει ένα άλλο ερώτημα: είναι
το ντοκιμαντέρ «ενάντια στο μύθο»; – ή έστω
ένας μετά-μύθος;. και ναι και όχι θα έλεγα, ει-
δικά αν δεχτούμε πως στο ντοκιμαντέρ η βα-

σική ιδέα του σεναρίου έχει ήδη γραφτεί από
τη ζωή. είναι κατά ένα τρόπο όμως και αντί-μυ-
θοπλασία, μια αισθητική αφήγηση στον ίδιο
βαθμό και με τον ίδιο τρόπο που θεωρούμε
αμιγή έργα τέχνης στη λογοτεχνία τις (αυτό)βιο-
γραφίες. 

Όπως ήδη φαντάζεστε, είναι δύσκολο να
μοντάρει κανείς τη ζωή σε πλάνα.

τι άλλο λοιπόν μπορεί να προσφερθεί μέσω
αυτής της ιστορίας;

ας σκεφτούμε το ντοκιμαντέρ ως ένα ημερο-
λόγιο εικόνων. Ή ως μια προσπάθεια να επανεγ-
γραφεί ο χρόνος, η ρεπορταζιακή όψη της
ταινίας. ούτως ή άλλως, ακόμα και όταν βρισκό-
μαστε σε μια συνθήκη περισσότερο κοντινή
στην πραγματικότητα, αυτά που θα φιλμογρα-
φηθούν, αυτά που θα γίνουν αφηγήσεις, θα
πρέπει να αποτελούν εξαιρέσεις της καθημερι-
νότητας. ας μη λέμε όμως μόνο τα θετικά. 

το ντοκιμαντέρ δημιούργησε και το κακέ-
κτυπο, την παραφθορά του: τα reality shows.
είναι μια επαίσχυντη, εν τούτοις πολύ ενδιαφέ-
ρουσα περίπτωση. εδώ η παρουσίαση της
ζωής επειδή είναι «ζωντανή» και ολόφρεσκια
στα αδηφάγα μάτια του κοινού που αποφασίζει
για την τροπή της, καταλήγει να είναι μια φθηνή
υπόκριση. οι «ήρωες» των reality shows υπο-
δύονται, με κάκιστο τρόπο, τους εαυτούς τους,
σε ένα πάρτι ομοιωμάτων με ωφελιμιστικούς
και ναρκισσιστικούς σκοπούς.

Η εμφάνιση του διαδικτύου προσέφερε στην

«Και ας
φανταστούμε
πως αναθέτουμε
σε δέκα
σκηνοθέτες να
κάνουν ένα
ντοκιμαντέρ για
την ιστορία της
πόλης, ή ακόμα
και για
συγκεκριμένα
περιστατικά ή
πρόσωπα.
Προφανώς θα
είχαμε ως
αποτέλεσμα δέκα
διαφορετικά
ντοκιμαντέρ.
Ακόμα δεν
πειστήκατε πως
το ντοκιμαντέρ
είναι τέχνη;»

εΝα υΠεΡΩκεαΝΙο 
στο ΘεΡΜΑΪΚΟ
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του george Herriman

του Ιορδάνη 
Κουμασίδη

ΕΣΥ, ΚΙ ΕΓΩ, ΘΑ
ΣΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ ΤΩΡΑ   
ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΛΥ 
ΩΡΑΙΑ ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΑ  

ΑΝΕΚΔΟΤΑ, 
ΣΥΜΦΩΝΟΙ;

ΜΠΟΡΩ 
ΝΑ ΠΩ 

ΟΤΙ 
ΝΑΙ!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΚΑΙ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ 
ΚΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΟΝ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

ΑΣΤΕΙΟ

ΝΑΙ, 
ΕΠΙ ΤΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ…

ΤΕΛΙΚΑ, ΕΧΟΥΜΕ 
ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥΜΕ 
ΚΑΝΕΝΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΧΕΙΣ 
ΕΣΥ 

ΚΑΝΕΝΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

;

ΟΧΙ, ΜΗΠΩΣ 
ΕΧΕΙΣ ΕΣΥ;

ΟΧΙ--

ΩΡΑΙΑ, ΤΟΤΕ 
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ 

ΕΝΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.
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ore than ever, the 15th thes-
saloniki Documentary Festi-
val focuses on people: not
just the filmmakers who bring
their films to the festival’s the-
aters, but to the fascinating

subjects of their stories. Many of this
year’s Greek filmmakers have turned their
cameras to important Greek personalities,
some well known and some more ob-
scure, who nevertheless shape the social
and cultural landscape of our country.
why not discover some of them? 

Anaparastasis: The Life and Work of Jani
Christou (1926-1970), is the story of one
of the great figures of 20th century
avant-garde music, who in his short life
produced unique tonal landscapes. in
One Step Ahead, yiannis Boutaris, the un-
conventional thessaloniki mayor and
former winemaker, is revealed through
his 2010 election campaign. Our Stolen
Circus chronicles the performances of
one of Greek hip-hop’s foremost musi-
cians, B.D. Foxmoor, who turns the coun-
try’s financial and moral woes into hard-

hitting lyrics and melodies. Portraits of
Tomorrow: Dimitris Karatzas peers into
the work of a 20-something theater di-
rector who may be the fresh-faced future
of Greek theater. 

PAtriCiO
GUZMÁN
Although he is clearly a political film-
maker and chronicler, the 15th tDF hon-
ored documentarian, Patricio guzmán,
ultimately concerns himself with the im-
pact of these great forces unto his coun-
try’s people. the Festival screens 9 of his
extraordinary films, including The Battle
of Chile in its three parts. in an interview
for First Shot, Guzmán describes his work:
“A documentary is not a faithful repro-
duction of reality, but rather its interpre-
tation by a director, a manufacturer of
meaning. i have never wanted to make
fiction (i actually made one fiction film
that was a tremendous failure), because
i prefer three-people crews and the inti-

macy that this affords. Documentary is
the ‘chamber music’ of cinema. to me, it
is a kind of poetry. it attracts smaller au-
diences, but it can be quite influential.
Generally, one of the most beautiful
things that people have today, when
their lives are so full of strife, is the end-
less world of the Arts”. 
Art Center of thessaloniki in the Port. 

iN their 
OWN WORDS:
Christophe Cupelin, Captain Thomas
Sankara
“My film is a kind of tribute to those who,
at some point in history, have tried to
take control of their destiny. it means
the ability to envision a future that is not
organized by the dictates of inhuman fi-
nance and savage capitalism.”

Dimitris Athiridis, One Step Ahead
“what motivates me is the joy of cine-
matic narration with the human journey

at its heart, as well as finding the hero
who embodies this journey, which more
often than not can be a matter of luck.”

Stefan Haupt, 
Sagrada: The Mystery of Creation
“i was fascinated by this group of people
working together as a team on some-
thing that is obviously much bigger than
themselves, and that outlives most of
them. this common, collective inspira-
tion touched me”.

Stelios Kouloglou, 
Neo-nazi: The Holocaust of Memory
“A day after May’s national elections, var-
ious media revealed that the towns of
Kalavrita and Distomo gave 1.000 votes
to the Golden Dawn party; these are two
places devastated by the Nazi horrors
during wwii and they seemed to be val-
idating, with their votes, the political de-
scendants of their killers. i later discovered
that these news were manufactured, but
all this made me think about historical
memory”. 

DON’T MiSS our STAFF ‘N’ VOLuN-
TEEr PArTY, 21/03, 22:00 at Favela
(special prices for accredited guests)
and the archeological trip to VEr-
giNA, 22/03, departure at 09:00. 

THE MANY FACeS OF trUth
by Lilly Papagianni
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